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 บทคัดย่อ 

   การจดัท าแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย เบอร์นิน่าเอ็กเพลสท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเส้นทางและวิธีการเดินทางเข้าถึงยอดเขาจุงเฟราเพื่อ
น ามาเป็นทางเลือกเพิ่มของลูกค้าให้แก่บริษทัโดยน าเสนอให้ใช้เส้นทางบินตรงสายการบินสวิส
อินเตอร์เนชนัแนลแอร์ไลน์ (LX) จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เข้าสู่สนามบินซูริค โดยจดัท า
โปรแกรมขอ้มูลการเดินทางเป็นจ านวน 8 วนั 7 คืน เดินทางไปยงัเมืองทั้งหมด 6 เมือง คือ คูร์ ลูกาโน่ 
อนัเดอร์แมท อินเทอร์ราเค่น ลูเซิร์น จากการศึกษาคณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจาก
นักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางไปยงัประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับทางบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์ทราเวล 
จ านวน100คน พบวา่ดา้นการบริการทัว่ไปดา้นการบริการของหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยดา้นการบริการ
ของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินอยูใ่นระดบัดีมากแต่ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียวและดา้นโรงแรมและท่ีพกัอยูใ่น
ระดบัดี คณะผูว้ิจยัจึงได้มีความสนใจท่ีจะจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวปรับร้านอาหารและเลือกใช้
โรงแรมระดบั3ดาวข้ึนมาเพื่อต้องการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดบัดีมากโดยมี
สถานท่ีท่องเท่ียวจุดเด่นท่ีเป็นล่องเรือชมธรรมชาติ2ทะเลสาบ นัง่รถไฟ3ขบวน พิชิต2ยอดเขาจุงเฟรา
และแมทเทอร์ฮอร์นและเพื่อเสนอเป็นเส้นทางใหม่ใหก้บับริษทัวนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวล 

ค าส าคญั: แพคเกจ  สวสิเซอร์แลนด์ 
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Abstract 

The study of operating Grand Swiss Package: The Highest BERNINA EXPRESS Train Line in 

Europe, had the objective to search route information  to visit The Jungfrau summit in order to 

increase more alternative ways of traveling for customers. The program took 8 days and 7 nights to 6 

cities: Chur, Lugano, Andermatt, Interlaken, Lauterbrunnen and Lucerne. The research used a 

questionnaire to collect data from 100 tourists who have visited Switzerland with One World Tour & 

Travel company. It revealed that tourists rated typical service, service from Thai tour leaders and 

service from local tour guides as excellent. While the travel program and hotel & accommodation 

were rated as good. Accordingly, the researchers modified the travel program in terms of restaurants 

and choose 3-star hotels to increase customer satisfaction from good to excellent rating.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ,2560)ได้สรุปตัวเลข
นกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มีทั้งส้ิน 8.96 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 9.26% มีการใช้
จ่ายออกนอกประเทศ 286,715 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 13.84%ในส่วนภูมิภาคยุโรป มีคนไทยเดินทางไป 
867,946 คน เพิ่มข้ึน 31.52% ค่าใช้จ่าย 51,237 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30.72% โดย 3 ประเทศแรกท่ีไดรั้บ
ความนิยม ไปสหราชอาณาจกัร มากท่ีสุด 181 ,162 คน เพิ่มข้ึน 6.12% ค่าใช้จ่าย 14,215 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 4.34% รองลงมา เยอรมนี 178,142 คน เพิ่มข้ึน 36.07% ค่าใช้จ่าย 10,610 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
43.17% และฝร่ังเศส 110,114 คน เพิ่มข้ึน 37.96% ค่าใชจ่้าย 6,875 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 45.64%  

ประเทศสวสิเซอร์แลนด์เป็นหน่ึงในประเทศท่ีอยูใ่นทวีปยุโรปและเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยม
นกัท่องเท่ียวมาโดยตลอดเพราะสวติเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะภูมิประเทศแบบภูเขาซ่ึง
มีเน้ือท่ีของประเทศกวา่ 60% โดยมีเทือกเขาท่ีส าคญัก็คือเทือกเขาแอลป์และยอดเขาจุงเฟราประเทศ
สวติเซอร์แลนด์มีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวในทุกฤดูกาล เร่ิมตั้งแต่ฤดูหนาวท่ีเยน็จดักบัการเล่นสกีบน
เทือกเขาสูงฤดูใบไมผ้ลิถึงฤดูร้อนกบัการชมดอกไม ้ทุ่งหญา้และฤดูใบไมร่้วงกบัการชมใบไมเ้ปล่ียนสี 
ถึงแมว้่าสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็มีเสน่ห์ท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยไดม้าก
ทีเดียวและจากตารางสถิติการท่องเท่ียวพบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศ
สวติเซอร์แลนดมี์จ านวน 33,690เพิ่มข้ึนถึง 71.08%ค่าใชจ่้าย 2,022 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 75.25% คณะผูว้ิจยั
จึงสนใจท่ีจะจดัท าแพคเกจทวัร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์นัง่รถไฟสายคลาสสิคพิชิตยอดเขาจุงเฟราเพื่อ
เสนอเป็นแนวทางการจดัท าแพคเกจทวัร์ให้กบับริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์ทราเวลและเป็นทางเลือก
ให้กบัลูกคา้ของบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์ทราเวลในการเลือกซ้ือแพคเกจการเดินทางให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 

จากการท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังาน ณ บริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์ทราเวล เราก็ไดพ้บวา่เป็นช่วงนอก
ฤดูการท่องเท่ียวจึงท าใหบ้ริษทัประสบปัญหาของยอดจองท่ีนอ้ยลง ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาและได้
จดัท าโครงงานสหกิจเล่มน้ีข้ึนมา เพื่อท่ีจะเสนอเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทัวนัเวลิดท์วัรืแอนดท์ราเวล 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเคยซ้ือแพคเกจทวัร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ของบริษทั 
วนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวล จ ากดั 

2.เพื่อจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทางสวิตเซอร์แลนด์ข้ึนมาใหม่เพื่อเสนอเป็นเส้นทาง
การท่องเท่ียวใหม่ใหก้บับริษทัวนัเวลิด์ทวัร์แอนดท์ราเวลจ ากดัและเพิ่มระดบัความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

การศึกษาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตต ารา หนงัสือ งานวิจยัต่างๆและขอ้มูลจากบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ 
แอนดท์ราเวล เพื่อจดัท าแพจเกจการท่องเท่ียวแกรนดส์วิตเซอร์แลนด ์

2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือลูกคา้จากทางบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์
ทราเวล 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2561 

4. ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

 บริษทัวนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ได้ทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีเคยใช้บริการในการซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียว 
แกรนดส์วติเซอร์แลนดข์องบริษทั วนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวล จ ากดั 

 2.เปิดเส้นทางการท่องเท่ียวใหม่ในประเทศสวติเซอร์แลนด ์

 3.ไดแ้พคเกจการท่องเท่ียวใหม่เป็นทางเลือกใหก้บัลูกคา้บริษทัวนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวลจ ากดั 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวแกรนดส์วติเซอร์แลนด์คณะผูจ้ดัท าได้
รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  คน้เอกสาร พฤติกรรม ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อ
ใชใ้นการปฏิบติังานและจดัท าโครงงานใหส้ าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปน้ี 

2.1. องคป์ระกอบของสถานท่ีท่องเท่ียว 
2.1.1. ขอ้มูลประเทศสวสิเซอร์แลนด์ 
2.1.2. สถานท่ีท่องเท่ียว 
2.1.3. ร้านอาหาร 
2.1.4. โรงแรมท่ีพกั 
2.1.5. สายการบิน 
2.1.6. ขอ้มูลการยืน่วซ่ีา 

2.2. แนวคิดการท่องเท่ียว 
2.3.  แนวคิดการจดัรายการน าเท่ียว 
2.4. แนวคิดการบริหารจดัการการน าเท่ียว 
2.5. การคิดตน้ทุนและราคาขาย 
2.6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 องค์ประกอบของสถานที่ท่องเทีย่ว 

2.1.1 ขอ้มูลประเทศสวสิเซอร์แลนดแ์ละสถานท่ีท่องเท่ียว 

Pangpasika(2016) สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) มีช่ือทางการวา่ สมาพนัธรัฐสวิส (Swiss 
Confederation) เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลและตั้งอยูใ่นทวีปยุโรปตะวนัตก โดยมี
พรมแดนติดกบั ประเทศเยอรมนี ประเทศฝร่ังเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรียและประเทศลิก
เตนสไตน์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้วสวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกนั
ระหวา่งประเทศเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รนานาชาติหลายแห่งนอกจากน้ีลกัษณะ
ของประเทศยงัคลา้ยกบัประเทศเบลเยียมพื้นท่ีมากกวา่70%เป็นเขตภูเขาคือเทือกเขาแอลป์ มีแม่น ้ า
ส าคญั คือ แม่น ้ าไรน์ แม่น ้ าโรน แม่น ้ าทิซิโน และแม่น ้ าอิน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัมีเพียง 
หินแกรนิต หินปูน และหินท่ีใชใ้นการก่อสร้างเท่านั้น 
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สมาพนัธรัฐสวสิประกอบดว้ย 26 รัฐ ซ่ึงในระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 18 ต่างเคยเป็น
รัฐเอกราช มีเขตแดน, กองทพั และสกุลเงินเป็นของตนเอง จนกระทัง่มีการสถาปนาสมาพนัธรัฐ
สวิสข้ึนในค.ศ. 1848 เม่ือแรกสถาปนาประเทศประกอบดว้ย 25 รัฐ แต่มีการแยกบางส่วนของรัฐ
แบร์นออกมาจัดตั้ งเป็นรัฐฌูว์ราในค.ศ. 1979 รัฐส่วนใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้
ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาทางการ แต่ก็จะมีบางรัฐในภูมิภาครอม็องดีซ่ึงประชากรส่วนมากใชภ้าษา
ฝร่ังเศส และในรัฐตีชีโนประชากรส่วนมากใชภ้าษาอิตาลี  

 

ตารางท่ี 2.1 รัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ตรา
อาร์ม 

รหสั รัฐ 
เมือง
หลวง 

ประชาก
ร 

พื้นท่ี 
(กม.) 

ความ
หนาแน่
นต่อ
(กม.) 

จ านวน
เทศบา
ล 

ภาษา
ทางการ 

 GR 

เกราบึน
เดิน 

(Graubün
den) 

คูร์ 195,886 7,105 26 114 
เยอรมนั, 
โรแมนช์, 
อิตาลี 

 BE 
แบร์น 
(Bern) 

แบร์น 992,617 5,959 158 352 
เยอรมนั, 
ฝร่ังเศส 

 VS 
วาเล 

(Valais) 
ซียง 355,696 5,224 53 134 

เยอรมนั, 
ฝร่ังเศส 

 VD 
โว 

(Vaud) 
โลซาน 773,407 3,212 188 318 ฝร่ังเศส 

 TI 
ตีชีโน
(Ticino) 

เบลลิน
โซนา 

351,946 2,812 110 130 อิตาลี 

 SG 

ซงัคท์
กลัเลิน  
(St. 

Gallen) 

ซงัคท์
กลัเลิน 

499,065 2,026 222 77 เยอรมนั 

 ZH 
ซือริซ 
(Zürich) 

ซือริช 
1,371,00

7 
1,729 701 168 เยอรมนั 

 FR 
ฟรีบูร์ 

(Fribourg
) 

ฟรีบูร์ 273,159 1,671 141 150 
ฝร่ังเศส, 
เยอรมนั 
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ตรา
อาร์ม 

รหสั รัฐ 
เมือง
หลวง 

ประชาก
ร 

พื้นท่ี 
(กม.) 

ความ
หนาแน่
นต่อ
(กม.) 

จ านวน
เทศบา
ล 

ภาษา
ทางการ 

 LU 
ลูเซิร์น 
(Luzern) 

ลูเซิร์น 398,762 1,493 233 83 เยอรมนั 

 AG 
อาร์เกา 
(Aargau) 

อาร์เกา 600,040 1,404 388 213 เยอรมนั 

 UR อูรี (Uri) 
อลัท์

ดอร์อฟ 
35,973 1,077 33 20 เยอรมนั 

 TG 
ทวัร์เกา
(Thurgau) 

เฟราอิน
เฟ็ลท ์

267,429 991 299 80 เยอรมนั 

 SZ 
ชวซิ 

(Schwyz) 
ชวซี 154,093 908 143 30 เยอรมนั 

 JU 
ฌูวร์า 
(Jura) 

เดอเลมง 72,782 839 82 57 ฝร่ังเศส 

 NE 

เนอชา
แตล 

(Neuchâte
l) 

เนอชา
แตล 

178,107 803 206 36 ฝร่ังเศส 

 SO 

โซโลท
วร์น

(Solothur
n) 

โซโลท
วร์น 

266,418  790 308 109 เยอรมนั 

 GL 
กลารุส 
(Glarus) 

กลารุส  40,028 685 51 3 เยอรมนั 

 BL 

บาเซิล-
ลนัทช์ฟัท ์ 
(Basel-

Landschaf
t) 

ลีสทาล 286,848 518 502  86 เยอรมนั 

 OW 

ออบวลั
เดิน  

(Obwald
en) 

ซาร์เนิน 37,076 491 66 7 เยอรมนั 



6 
 

 

ตรา
อาร์ม 

รหสั รัฐ 
เมือง
หลวง 

ประชาก
ร 

พื้นท่ี 
(กม.) 

ความ
หนาแน่
นต่อ
(กม.) 

จ านวน
เทศบา
ล 

ภาษา
ทางการ 

 

 

 

 

 SH 
ชฟัเฮาเซิน 
(Schaffha

usen) 

ซฟัเฮา
เซิน 

79,836 298 246 26 เยอรมนั 

 GE 
เจนีวา 

(Geneva) 
เจนีวา 484,736 282 1,442 45 ฝร่ังเศส 

 NW 
นิดวลัเดิน  
(Nidwald

en) 
ซตนัส์ 42,420 276 138 11 เยอรมนั 

 ZG ซูค (Zug) ซูค 122,134 239 416 11 
เยอรมนั 

 AI 

อพัเพินท์
เซลลอิ์น
เนอร์โร
เดิน  

(Appenzel
l 

Innerrhod
en) 

อพัเพินท์
เซลล ์

15,974 173 87 6 

เยอรมนั 

 BS 

บาเซิล-
ชตดัท ์ 
(Basel-
Stadt) 

บาเซิล 198,290 37 5,027 3 

เยอรมนั 

 CH 
ประเทศ
สวติเซอร์
แลนด ์

แบร์น 8,327,126 41,285 174 2,289 
เยอรมนั 
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2.1.2 สถานทีท่่องเทีย่วทีน่ ามาใช้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยงแกรนด์สวติเซอร์แลนด์ 

รูปภาพท่ี2.1ซูริค  

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.talontiew.com/zurich-old-town-area-altstadt/:) 

ซูริค หรือ ซือริช (Zürich) หรือ ซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวติเซอร์แลนดแ์ละเป็นเมืองหลวงของรัฐซือริช ตั้งอยูท่างภาคกลางตอนเหนือของประเทศบริเวณ
จุดเหนือสุดของทะเลสาบซือริช (Lake Zurich) มีประชากรในเขตตวัเมืองทั้งหมด 400,028 คน และ
ประชากรบริเวณรอบตวัเมืองรวมทั้งส้ิน 1.4 ล้านคน ซือริชเป็นศูนยก์ลางของระบบการขนส่ง
มวลชนของประเทศ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็น
ท่ีตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดและการจราจรหนาแน่นท่ีสุดในประเทศ ซือริชไดถู้ก
ก่อตั้งมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวโรมนัช่วง 150 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงขณะนั้นซือริชมีช่ือเรียกว่า 
Turicum อย่างไรก็ตามร่องรอยการเขา้อยู่อาศยัในซือริชไดถู้กคน้พบว่ายาวนานถึง 6,400 ปีแล้ว 
ในช่วงยุคกลาง ซือริชไดรั้บเอกราชเม่ือปี ค.ศ. 1,519 และเป็นศูนยก์ลางการปฏิวติัศาสนาคริสต์
นิกายโปรแตสแตนทใ์นยโุรปภายใตก้ารน าของ Ulrich Zwingli 

ซือริชใช้ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาราชการ แต่อย่างไรก็ตามภาษาท่ีนิยมพูดกนัเป็นหลกัคือ
เยอรมนัแบบภาษาถ่ินสวิส (Alemannic Swiss German dialect) ซือริชเป็นเมืองชั้นน าของโลกและ
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีศูนยก์ลางทางการเงินขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงซ่ึงตรงขา้มกบัจ านวนประชากร
ท่ีค่อนขา้งน้อยของประเทศ[9] เป็นท่ีตั้งของสถาบนัทางการเงินและการธนาคารยกัษใ์หญ่มากมาย 
อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของศูนยว์จิยัและศูนยพ์ฒันาของประเทศ เน่ืองจากมีการเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่า 
ซือริชจึงดึงดูดให้นกัลงทุนจากต่างชาติเขา้มาตั้งบริษทัของตนเป็นจ านวนมาก ในปี 2012 จากผล
การส ารวจของ Monocle's 2012 "Quality of Life Survey" ไดจ้ดัอนัดบัให้ซือริชเป็นหน่ึงใน 25 
เมืองท่ีน่าอยูอ่าศยัมากท่ีสุด และจากหลายผลการส ารวจตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2008 ยงัไดจ้ดัอนัดบัให้ซื
อริชเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพ 

 

https://www.talontiew.com/zurich-old-town-area-altstadt/
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รูปภาพท่ี2.2 น ้าตกไรน์ 

 

 

 

(ท่ีมา;https://sites.google.com/site/helloswitzerlanddd/sthan-thi-thxng-theiyw/na-tk-
rinfall) 

น ้าตกไรน์ (Rheinfall) เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ท่ีสุดของทวีปยุโรป ตั้งอยูบ่นแม่น ้ าไรน์บริเวณ
ทางเหนือของนครซือริชบริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชัฟเฮาเซินกับรัฐซือริชในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น ้ าตกแห่งน้ีมีความกวา้ง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริมาณ
น ้ าเฉล่ียราว 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน ้ าเฉล่ียมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ปลาทัว่ไปไม่สามารถว่ายข้ึนน ้ าตกแห่งน้ีได ้มีเพียงปลาไหลเท่านั้นท่ีมีเทคนิคเฉพาะตวัใน
การไต่ข้ึนน ้ าตก น ้ าตกแห่งน้ีถือก าเนิดข้ึนในยุคน ้ าแข็งคร้ังสุดทา้ยเม่ือราว 14,000 ถึง 17,000 ปีท่ี
แลว้ ปัจจุบนัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูเ้ยีย่มชมมากท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด์ 

รูปภาพท่ี2.3เมืองซุก 

 

(ท่ีมา; https://www.tieweng.com/zug-fairly-tales-town-switzerland/) 

เมืองซุก (Zug) ริมทะเลสาบซุก (Zuger See) เมืองท่ีเห็นไกลๆจากมุมสูงของยอดเขาริกิ 
(Rigi kulm) นัน่เอง เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ ในเขตเมืองเก่า มีเสน่ห์มากๆ ตึกรามบา้นช่อง ปลูก
เรียงรายบนถนนแคบๆ ผนงัตึกมีภาพวาดสีสันสดใสคลา้ยๆกบัเมืองลูเซิร์น ท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของ
เมืองไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี วา่กนัวา่ "พระอาทิตยต์กท่ีทะเลสาบซุกสวยงามท่ีสุดในสวสิ" 
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รูปภาพท่ี2.4คูร์ 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://en.wikipedia.org/wiki/Chur) 

คูร์ (Chur หรือ Coire) เป็นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน  และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสุดใน
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของรัฐ จากขอ้มูลปี ค.ศ. 2006 มีพื้นท่ี 28 ตร.กม. ตั้งอยู่
เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลางราว 1,949 ฟุต (594 ม.) 

รูปภาพท่ี2.5เบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://travel.mthai.com/world-travel/153208.html) 

Bernina Express (เบอร์นิน่า เอก็ซ์เพลส) ไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในเส้นทางรถไฟท่ีสวยท่ีสุด สูง
ท่ีสุดในยโุรป และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ท่ีสุดของสวติเซอร์แลนด์ อายกุวา่ 100 ปี ใหบ้ริการ
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึงปัจจุบนั เป็น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCO ให้
เป็นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก อีกทั้งเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน Brusio Spiral Viaduct 
แบบ 360 องศานั้นไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย นอกจากจะเป็นเส้นทางรถไฟท่ีสวย
ท่ีสุดแลว้ Bernina Express ยงัเป็นเส้นทางรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย มีระดบัความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,253 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 121 กิโลเมตร และระหวา่งทางยงัลอด
ผา่นอุโมงคถึ์ง 55 แห่ง รวมถึงสะพานอีกกวา่ 196 สะพาน รถไฟจะวิง่ไต่ระดบัความสูงข้ึนไป จุดสูง
ท่ีสูดคือ Ospizie Bernina สูงเหนือระดบัน ้าทะเล 2,253 เมตร Bernina Express (เบอร์นิน่า เอก็ซ์
เพลส) เป็นเส้นทางรถไฟวิง่จากเมือง Chur ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ ไปยงัเมือง Tirano ประเทศ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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อิตาลี ระหวา่งทางท่ีเรานัง่รถไฟนั้น จะเห็นบรรยากาศ ทศันียภาพโดยรอบของธรรมชาติแบบ 360 
องศา ผา่นกระจกบานใหญ่ ทั้งภูเขา Swiss Alps ท่ีข้ึนช่ือ , ทะเลสาบ , น ้าตก เป็นตน้ 

 

รูปภาพท่ี2.6ลูกาโน่ 
 

 

 

 

 

(ท่ีมา; 
https://www.instyletravels.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%

B9%82%E0%B8%99lugano-25076.page) 

ลูกาโน่ (Lugano) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัฐตีชีโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูบ่ริเวณ
พรมแดนตินกบัประเทศอิตาลี ประชากรในเมืองจึงใชภ้าษาอิตาลีเป็นหลกั และถือเป็นชุมชนภาษา
อิตาลีท่ีใหญ่ท่ีสุดนอกประเทศอิตาลี เมืองลูกาโน่เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ทางตะวนัออก
ของเมืองติดกบัทะเลสาบลูกาโน ในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐลูกาโน่ ซ่ึงเคยด ารงอยู่
ระหว่างปี 1798–1803 ในปัจจุบนั ลูกาโนถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินท่ีใหญ่อันดับสามของ
สวิตเซอร์แลนด์รองจากซือริชและเจนีวา พื้นท่ีราว 10% ของเมืองน้ีใชท้  าการเกษตร, 21.0% ใชท้  า
การป่าไม,้ 14.0% เป็นบา้นเรือนและถนนหนทาง ในปี 2016 สวิตเซอร์แลนด์ไดเ้ปิดใชง้านอุโมงค์
ฐานก็อทฮาร์ท อุโมงคส์ัญจรท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหวา่งซือริชกบัลู
กาโนเหลือเพียง 1 ชัว่โมง 40 นาที 
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รูปภาพท่ี2.7 เมืองอนัเดอร์แมท 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.booking.com/hotel/ch/charming-swiss-chalet-andermatt.th.html) 

เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารักๆ ท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ หลายๆ
คนจะรู้จกักนัดี เน่ืองจากเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมข้ึนรถไฟสายโรแมนติกกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส ไป
ยงัหมู่บา้นเซอร์แมทอีกทั้งยงัเป็นเมืองพกัผ่อนของนักสกีทัว่โลกอีกด้วยภายในหมู่บา้นมีโบส์ถ
เซนตปี์เตอร์ แอนด ์พอล ออกแบบโดยชาวปารีสท่ีสร้างข้ึนเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 12 และมีร้านคา้ท่ีพกั
ต่างๆมากมายในการรองรับนกัท่องเท่ียว 

รูปภาพท่ี2.8รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส 

 

(ท่ีมา; http://www.gotogethertravel.com) 

รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) เป็นรถไฟชมทศันียภาพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
สวิส “รถไฟด่วนท่ีวิ่งชา้ท่ีสุดในโลก” น้ีวิ่งจากเซอร์แมตต์(Zermatt)ท่ีตีนเขาแมตเทอร์ฮอร์น ผ่าน 
บริก(Brig), อนัเดอร์แมต (Andermatt), โอเบอร์รัลพพ์าส(Oberalppass), คูร์(Chur) และรถไฟอลับู
ลา(Albula Railway) วิ่งจากเซนต ์มอริตซ์ (St. Moritz) ในกราวบึนเดน(Graubünden) เป็นรถไฟท่ี
เกิดจากความร่วมมือของ MGB และ RhB รถไฟชมทศันียภาพอนัล ้าสมยัน้ีวิ่งผา่นธารน ้ าแข็ง, ภูเขา 
และแม่น ้าอนัตระการตาของสวติเซอร์แลนด ์นอกจากน้ียงัมีบริการเสิร์ฟอาหารท่ีท าข้ึนสดๆถึงท่ีนัง่  

http://www.gotogethertravel.com/


12 
 

 

นอกจากกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสแล้วยงัมีรถไฟภูมิภาคท่ีวิ่งทุกๆชั่วโมงท่ีวิ่งผ่านเส้นทาง
เดียวกันโดยไม่ต้องมีการจองท่ีนั่งรถไฟกลาเซีย ร์ เอ็กซ์ เพรสมีตู ้รถไฟแบบทันสมัย ท่ี มี
เคร่ืองปรับอากาศและหน้าต่างบานใหญ่ส าหรับชมวิว ให้คุณสามารถผ่อนคลายบนท่ีนัง่สุดสบาย
และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามขา้งทางรวมถึงอาหารปรุงสดใหม่จากร้านอาหารบน
รถไฟ คุณสามารถข้ึนรถไฟน้ีโดยใชบ้ตัรโดยสารในประเทศหรือต่างประเทศแบบธรรมดา อยา่งไร
ก็ตามมีการบงัคบัจองท่ีนัง่ โดยสามารถจองไดท่ี้สถานีรถไฟหรืออนไลน์ผ่าน RhB สามารถใช ้
Interrail ได้บางส่วนของเส้นทางซ่ึงด าเนินการโดย RhB เท่านั้น คือ จากดิสเซนทิส/มุสแตร์
(Disentis/Mustér) ไปเซนต ์มอริตซ์ (St. Moritz)  

ส าหรับส่วนท่ีด าเนินการโดย MGB นั้น คุณจะตอ้งซ้ือบตัรโดยสารแยก ผูท่ี้ถือบตัร Youth 
Pass จะไดรั้บส่วนลด 50% จาก MGB ส่วนบตัรโดยสาร Eurail และ Swiss pass นั้นสามารถนัง่
รถไฟไดต้ลอดเส้นทางแต่จะตอ้งจองท่ีนัง่เพิ่มนอกจากกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสยงัมีรถไฟธรรมดาท่ีวิ่ง
ตามเส้นทางน้ี ซ่ึงคุณสามารถข้ึนไดโ้ดยไม่ตอ้งจอง รถไฟเหล่าน้ีเป็นรถไฟท่ีมีท่ีนัง่ธรรมดาและมี
หน้าต่างท่ีสามารถเปิดได ้(หนา้ต่างรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสไม่สามารถเปิดได)้ หากคุณตอ้งการ
เดินทางด้วยรถไฟเหล่าน้ี คุณจะตอ้งเปล่ียนรถไฟท่ี บริก(Brig), อนัเดอร์แมต (Andermatt), ดิส
เซนทิส/มุสแตร์(Disentis/Mustér) และในไรช์เนา-ทามินส์(Reichnau-Tamins) หรือ คูร์ (Chur)  

รูปภาพท่ี2.9เซอร์แมท 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.expedia.co.th/Zermatt.d4300.Travel) 

เซอร์แมท (เยอรมนั: Zermatt) เป็นเมืองชนบทในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยูใ่นรัฐวาเล ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งน้ีมีช่ือเสียงด้านการปีนเขาและสกีรีสอร์ทมาตั้งแต่ปลายศตวรรษท่ี 19 
ภาคเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของเมืองจึงข้ึนอยู่กบัการท่องเท่ียว เซอร์แมทมีประชากร 5,714 คน (ค.ศ. 
2016) ประชากรกว่าคร่ึงหน่ึงของเมืองน้ีท างานอยู่ในโรงแรมและร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม มี
ประชากรถาวรหน่ึงในสามเท่านั้นท่ีเป็นประชากรดั้งเดิมของเซอร์แมท ส่วนท่ีเหลือยา้ยมาจาก
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ต่างประเทศ เมืองเซอร์แมทมีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการสู่ไคลน์มทัเทอร์ฮอร์น ซ่ึงมีกระเช้าลอยฟ้า
ขา้มไปยงัหมู่บา้นเบรย-์เชอรวเีนีย (Breuil-Cervinia) ซ่ึงตั้งอยูใ่นฝ่ังประเทศอิตาลี 

เม่ือมาเยือนเซอร์แมท ไฮไลท์ห้ามพลาดคือ มทัเทอร์ฮอร์น ภูเขาซ่ึงมียอดแหลมทรง
สามเหล่ียมอนัเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมือง ปีนเขา เล่นสกี หรือป่ันจกัรยานข้ึนเขา ล้ิมลองเมนู
เด็ดในร้านอาหารท่ีมีให้เลือกมากมาย และเพลิดเพลินไปกบัความเงียบสงบของเมืองปลอดรถยนต์
แห่งน้ี ต่ืนนอนพร้อมเสียงนกร้อง และเลือกกิจกรรมท่ีคุณอยากท าในเซอร์แมท เดินไปตามถนนท่ีปู
ดว้ยหินผ่านกระท่อมเล็กๆ และโรงนา และสัมผสัอากาศบริสุทธ์ิของเทือกเขาแอลป์ เซอร์แมทมี
เส้นทางให้นักเดินป่าและนกัปีนเขาเลือกมากมายตามความสามารถและประสบการณ์ Breithorn 
เป็นภูเขาท่ีข้ึนไดง่้ายท่ีสุดในบรรดาภูเขาสูงทั้งหมด ส่วนภูเขามทัเทอร์ฮอร์นและภูเขามอนเตโรซา 
ซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ตอ้งใชป้ระสบการณ์การปีนเขามากสักหน่อย 

รูปภาพท่ี2.10แมทเทอร์ฮอร์น 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=travelsomewhere&month=06-02-
2018&group=69&gblog=7) 

แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) หินทรงพีระมิดท่ีสูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์อนั
ลือลัน่ ดว้ยความสูง 4,447 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และรูปทรงสามเหล่ียมพีรามิด ณ จุดบนสุดของ
ยอดเขา สร้างความงดงามยากท่ีจะหายอดเขาสูงลูกใดมาเทียบเคียง โดยรอบภูเขาน้ีมีช่ือเสียงตรง
ส่วนท่ีเรียกว่า “ฮอร์น” ท่ีแปลว่า เขาสัตว ์หรือยอดพีระมิดท่ีโคง้ลงเล็กน้อย ตั้งค่อมชายแดน
สวติเซอร์แลนด์และอิตาลี ในภาษาองักฤษและเยอรมนัเรียกวา่ แมทเทอร์ฮอร์น ภาษาอิตาลีเรียกวา่ 
มอนเตแชร์วีโน และภาษาฝร่ังเศสเรียกว่า มงแซร์แวง แมทเทอร์ฮอร์นเกิดจากการเคล่ือนตวัของ
แผน่เปลือกโลกเม่ือ 50 ลา้นปีก่อน เม่ือคร้ังท่ีทวปีแอฟริกาและยโุรปเคล่ือนเขา้มาชนกนั รูปร่างยอด
ท่ีเห็นอยู่น้ีเกิดจากธารน ้ าแข็งในยุคน ้ าแข็งได้บดขยี้ เป็นวงรอบภูเขาระหว่างแมทเทอร์ฮอร์นและ
ยอดเขามอนสเตโรซาในอิตาลี ซ่ึงสูง 4,634 เมตร คือช่องเขาเอโอตุลสูง 3,317 เมตร เป็นจุดท่ีแซร์
เวยีสกลัป์บา กงสุลของจูเลียส ซีซาร์ ผา่นมาและมองไปเห็นแมทเทอร์ฮอร์น ยอดพีระมิดท่ีแปลกตา
ของแมทเทอร์ฮอร์น หรือ เขาสัตว ์เป็นจุดบรรจบของแนวสันหยกัคม เม่ือแอ่งกลม แอ่งท่ีไหล่เขา
ชนัถูกกดัเซาะหลุดออกไป  สันเขาเหล่าน้ียงัคงอยู ่ไม่ไดถู้กท าลายไปดว้ย พีระมิดสามดา้นทางทิศ
เหนือ ตะวนัออก และใต ้คือผนงัเรียบส่วนหลงัของแอ่งกลม ดา้นท่ีหนัไปทางทิศตะวนัตกนั้นสูงชนั 
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และแตกหักไปจนแทบไม่เหลือร่างรองแอ่งกลมให้เห็นแอ่งกลมก่อตวัจากหิมะท่ีตกลงมาอย่าง
ต่อเน่ือง ทบัถมโพรงบนไหล่เขา หิมะท่ีไม่ละลายอดัตวัเป็นกอ้นน ้ า แข็งอยูภ่ายใตหิ้มะชั้นบนๆ แต่
ละปีหินท่ีอยูร่อบๆ จะสึกกร่อนลงจากการกระท าของเกร็ดน ้าคา้งท่ีท าใหร้้าว น ้ าแข็งท่ีค่อยๆกรีดลึก
ลงไป และน ้ าจากหิมะละลายช่วยกดัเซาะอีกแรง ท าให้แอ่งยิ่งลึกลงเร่ือยๆ น ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนทาง
ตอนบนค่อยๆ บีบให้น ้ าแข็งหลุดออกไปทางดา้นขา้ง ไหลลงสู่เบ้ืองล่างตรงจุดต ่าสุดของขอบแอ่ง 
และเกิดเป็นธารน ้าแขง็ใหม่ในท่ีสุด ความงามท่ีแปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอร์
ฮอร์น ท าให้มีบริษทัโด่งดงัระดบัโลกต่างช่วงชิงเพื่อท่ีจะไดค้รอบครองให้เป็นเสมือนดัง่ตวัแทน
สัญลกัษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทบัเบอโรนท่ีผูค้นทัว่โลกต่างรู้จกักนัเป็นอยา่งดี และผูผ้ลิตหนงั
รายใหญ่พาราเมาทพ์ิคเจอร์ เป็นสองบริษทัยกัษท่ี์น าแมทเทอร์ฮอร์นไปสร้างความร ่ ารวยและเป็นท่ี
จดจ าของผูค้นจากทัว่โลก ความสวยงามของแมทเทอฮอร์นนั้นเป็นดัง่ภาพวาดของจิตกรช่ือดงั ดว้ย
ทะเลสาบแสนสวยสีน าเงินเขม้ท่ีจะคอยสะทอ้นความงดงามของยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอด
ทั้งปีเสมือนแผน่กระจกบานใหญ่ อากาศท่ีแสนบริสุทธ์ยากท่ีจะหาท่ีอ่ืนใดบนผนืแผน่ดินน้ีมาเทียบ 

รูปภาพท่ี2.11อินเทอร์ลาเค่น 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.holidaystoeurope.com.au/home/european-destinations/switzerland/1160-
things-to-do-in-interlaken-switzerland) 

เมือง Interlaken เป็นเมืองในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ของกรุงแบร์นไปราว 56 กิโลเมตร อยู่ระหว่างทะเลสาบไบร์นซ์ทางตะวนัออก (Lake 
Brienz) กบัทะเลสาบทูน (Lake Thun) ทางตะวนัตก และอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเล 570 เมตร ในอดีต
ทะเลสาบทั้ ง 2 แห่งนั้นติดกัน และไม่ได้ถูกแบ่งโดยเมือง Interlakenเหมือนตอนน้ี ทว่าด้วย
ปรากฎการณ์ธรรมชาตินับล้านปีมาแล้วท่ีธารน ้ าแข็งได้ไหลและกวาดต้อนพวกหิน และดินมา
รวมกนัจนกลายเป็นพื้นดินยื่นออกมาในท่ีสุด นอกจากน้ีบริเวณดา้นทิศเหนือของเมืองยงัถูกปิด
ลอ้มดว้ยแนวเทือกเขา ท าให ้Interlaken มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือไดม้องลงมาจาก
มุมสูง ในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีถูกดึงดูดให้มาท่ี Interlaken เน่ืองจากเมืองน้ีเป็น
จุดเร่ิมตน้สู่ Jungfraujoch ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขาแอลป์ และไดถู้กขนาดนามวา่ Top of 
Europ 
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รูปภาพท่ี2.12ยอดเขาจุงเฟรา 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://board.postjung.com/672295.html) 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของยุโรป มี
ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานท่ีท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองความงาม ไดรั้บการยกยอ่งว่า เป็น 
Top of Europe  ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยโุรปแห่งน้ี มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 
3,571 เมตร 

การข้ึนสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถท าได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์ เอ๊กซ์เพรส (Glacier 
Express) รถไฟด่วนท่ีวิ่งชา้ท่ีสุดในโลก วิ่งผา่นภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผา่นอุโมงค์
และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมดว้ยหิมะ ท่ีน่ีมีหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปีเร่ิมตน้ไดจ้ากสองสถานี
คือ Grindelwald หรือ Lauterbrunnen ผา่นสถานี Kleine Scheidegg และ Eigergletscher ก่อนจะข้ึน
สู่สองสถานีท่ีเหลือโดยจะหยุดแวะพกัเพียงสถานีละประมาณ 5 นาทีเท่านั้น คือสถานี Eigerwand 
(ฝ่ังดา้นเหนือของ  ยอดเขา Eiger) และ Eismeer (ทางทิศใต)้ ณ จุดสูงสุดคือลานน ้ าแข็งขนาดใหญ่
เรียกวา่ Sphinx 
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รูปภาพท่ี2.13ถ ้าน ้าแขง็ 

 

(ท่ีมา; http://www.tripsbank.com/destination/glacier-grotto-2210.html) 

ถ ้าน ้ าแข็ง Glacier Grotto ถ ้าน้ีมีอายุกวา่พนัปี มีความยาวถึง 130 เมตร และลึกท่ีสุดถึง 15 
เมตร มีน ้าแขง็ปกคลุมตลอดทั้งปี อุณหภูมิขา้งในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ อุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา 
แต่ก็ท  าให้ทุกคนติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน ้ าแข็งท่ีสวยใสวาววบัราวกบัคริสตลัของสวา
รอฟสก้ี มีพรมกนัล่ืนปูไวใ้หเ้ดิน และภายในถ ้าประดบัไฟหลากสีสัน ท าใหส้วยงามมาก 

รูปภาพท่ี2.14หมู่บา้นมู่เหริน 

 

 

 

 

(ท่ีมา; http://switzerland-guides.blogspot.com/2017/05/murren.html) 

หมู่บา้นมู่เหรินmurren เป็นหมู่บา้นบนท่ีราบสูงในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
บรรยากาศความเป็นสวสิแท้ๆ  ระดบัความสูงท่ี 1,650 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและไม่มีถนนเขา้ถึง 
การเขา้ถึงหมู่บา้นน้ีมีเพียงทางรถไฟและกระเช้าลอยฟ้าเท่านั้น หมู่บา้นน้ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยมในฤดูร้อนและฤดูหนาว จากหมู่บา้นน้ีสามารถมองเห็นยอดเขาไดส้ามแห่ง คือ เขาไอเกอร์, เขา
เมินช์ และเขายุงเฟรา แมห้มู่บา้นมือเรินมีประชากรเพียง 750 คน แต่โรงแรมมีมากถึง 2,000 เตียง 
ตวัเมือง Murren นั้น มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นท่ีซ่อนอยูร่ะหวา่งหุบเขา มีประมาณร้อย - สองร้อยกว่า
หลงัคาเรือนนอกจากน้ียงัมีลู่สกีความยาวรวมกวา่ 52 กิโลเมตรและลิฟตส์กีจ านวน 14 ตวั 
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รูปภาพท่ี2.15สะพานไมช้าเปล 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.lofttravel.com/2007/wp-content/uploads/2015/03/DSC4116.jpg) 

สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาด
ข้ามแม่น ้ ารอยส์ มีป้อมปราการแปดเหล่ียมตั้ งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของลูเซิร์น(Luzern)โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความ
เป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ท่ีบอก
เล่าถึงประวติัของประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ป็นจ านวนมาก สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายอยา่งมาก
ใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม ปัจจุบนัได้กลายเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

รูปภาพท่ี2.16ทะเลสาบทูน 

 

  

 

 

(ท่ีมาhttp://www.newgenstravel.com/product--124355-1.html;) 

ทะเลสาบทูน เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ตั้ งอยู่ในรัฐแบร์นของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบผืนเดียวกบัทะเลสาบบรีเอินซ์ โดยมนัเคยมี
ช่ือว่า ทะเลสาบเวน็เดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็น
สองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูนกับทะเลสาบบรีเอินซ์ โดยมีแม่น ้ าอาเรเป็นแม่น ้ าท่ีคอยเช่ือม
ทะเลสาบทั้งสองแทน โดยท่ีแม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบบรีเอินซ์มาสู่ทะเลสาบทูน เน่ืองจากผิว
น ้ าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูนอยูร่าว 6 เมตร บรรยากาศรอบทะเลสาบ
ทูนนั้นมีอาคารท่ีสวยงาม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบา้นเรือนผูค้นท่ีสร้างติดกบัทะเลสาบ มีทั้งภูเขาและ
ธรรมชาติในวนัท่ีอากาศดีแดดออก ชาวบา้นชาวสวสิจะก็ออกมาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี 
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2.1.3  ร้านอาหาร 

รูปภาพท่ี2.17 วนัท่ี2 ม้ือกลางวนั HAN MONGOLIAN BARBECUE  (ประเภทอาหารเอเชีย, 
มองโกเลีย และ บาร์บีคิว) 

 

(ท่ีมา https://www.han.ch/56/standorte;) 

รูปภาพท่ี2.18 วนัท่ี2 อาหารม้ือเยน็ MALTESER THAI HAUS (ประเภทอาหารไทย เอเชีย) 

 

 

(ท่ีมา; https://en.yelp.ch/biz/malteser-thai-haus-chur) 
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รูปภาพท่ี2.19 วนัท่ี3 บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม sommerau chur 

 

(ท่ีมา; https://www.makemytrip.com/hotels-international/switzerland/chur-
hotels/hotel_sommerau-details.html) 

รูปภาพท่ี2.20 วนัท่ี3 ม้ือกลางวนั BISTROT & PIZZA ARGENTINO (ประเภทอาหาร พิซซ่า 
อิตาลี) 

 

(ท่ีมา; https://www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g188095-d2255778-
i44842126-Bistrot_Pizza_Argentino-Lugano_Canton_of_Ticino_Swiss_Alps.html) 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g188095-d2255778-i44842126-Bistrot_Pizza_Argentino-Lugano_Canton_of_Ticino_Swiss_Alps.html
https://www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g188095-d2255778-i44842126-Bistrot_Pizza_Argentino-Lugano_Canton_of_Ticino_Swiss_Alps.html
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รูปภาพท่ี2.21 วนัท่ี4 บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม HOTEL CAMPIONE 
TICINO 

 

(ท่ีมา; https://www.hotel-campione.ch/en-us/gallery) 

รูปภาพท่ี2.22 วนัท่ี4 ม้ือกลางวนั Gasthaus zum Sternen (ประเภทอาหาร สวสิเซอร์แลนด ์ยโุรป) 

 

(ท่ีมา; https://th.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g198795-d2364283-Reviews-
Gasthaus_zum_Sternen-Andermatt_Canton_of_Uri_Swiss_Alps.html) 

รูปภาพท่ี2.23 วนัท่ี4 ม้ือเยน็ Vieux-Valais da Nico  (ประเภทอาหาร อิตาลี พิซซ่า เมดิเตอเรเนียน) 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา https://www.zermatt.ch/en/Media/Restaurants-bars-clubs/Grill-Zermatt-Vieux-Valais-da-
Nico;) 

https://www.hotel-campione.ch/en-us/gallery
https://www.zermatt.ch/en/Media/Restaurants-bars-clubs/Grill-Zermatt-Vieux-Valais-da-Nico
https://www.zermatt.ch/en/Media/Restaurants-bars-clubs/Grill-Zermatt-Vieux-Valais-da-Nico
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รูปภาพท่ี2.24 วนัท่ี5 บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม HOTEL  ASTORIA 

 

(ท่ีมา; https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/) 

รูปภาพท่ี2.25 วนัท่ี5 ม้ือกลางวนั RESTAURANT CHEZ (ประเภทอาหาร ยโุรป เมดิเตอเรเนียน ) 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188098-d1013561-i25249062-
Restaurant_Chez_Vrony-Zermatt_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html) 

รูปภาพท่ี2.26 วนัท่ี6 บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Hotel central continental 

 

(ท่ีมา; https://www.booking.com/hotel/ch/central-continental.th.html) 

 

https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188098-d1013561-i25249062-Restaurant_Chez_Vrony-Zermatt_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188098-d1013561-i25249062-Restaurant_Chez_Vrony-Zermatt_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html
https://www.booking.com/hotel/ch/central-continental.th.html
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รูปภาพท่ี2.27 วนัท่ี6 ม้ือเยน็ LITTLE THAI 

 

 

 

 

(ท่ีมา; https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188081-d1940614-i222554566-
Little_Thai-Interlaken_Bernese_Oberland_Canton_of_Bern.html) 

รูปภาพท่ี2.28  วนัท่ี7 ม้ือกลางวนั RESTAURANT BAEREN (ประเภทอาหาร สวสิ ยโุรป) 

        

(ท่ีมา; http://www.restaurant-baeren-zug.ch/en/gallery/bildergalerie-weiss-blaue-wochen/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188081-d1940614-i222554566-Little_Thai-Interlaken_Bernese_Oberland_Canton_of_Bern.html
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188081-d1940614-i222554566-Little_Thai-Interlaken_Bernese_Oberland_Canton_of_Bern.html
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2.1.4 โรงแรมทีพ่กั 

รูปภาพท่ี2.29 วนัท่ี3 พกัท่ี HOTEL CAMPIONE TICINO 

 

(ท่ีมา; https://www.ticino.ch/en/restaurants/details/All-Arco-Hotel-Campione/74518.html) 

 

รูปภาพท่ี2.30 วนัท่ี4 พกัท่ี HOTEL  ASTORIA 

 

(ท่ีมา; https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/) 

รูปภาพท่ี2.31 วนัท่ี5 พกัท่ี Hotel central continental 

 

 

 

 

(ท่ีมา; 
http://www.readytotrip.com/hotels/Switzerland/Canton%20of%20Bern/Interlaken/Interlaken/cent
ral_continental/) 

https://www.ticino.ch/en/restaurants/details/All-Arco-Hotel-Campione/74518.html
https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/
http://www.readytotrip.com/hotels/Switzerland/Canton%20of%20Bern/Interlaken/Interlaken/central_continental/
http://www.readytotrip.com/hotels/Switzerland/Canton%20of%20Bern/Interlaken/Interlaken/central_continental/
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2.1.5 สายการบิน  
ตารางท่ี2.2  การเปรียบเทียบสายการบิน4สายการบิน 

สายการบิน / หวัขอ้ เท่ียวบิน 
 

ราคา 
 

จ านวน 
เคร่ืองบิน 

เส้นทางการบิน 
ท่ีส าคญั 

กลุ่มพนัธมิตร 
โปรแกรมสะสมไมล ์
และผลประโยชน์ 

Swiss 
International 
Airlines (LX) 

- ขาออก 
( BKK01:05 - ZRH 07:50 ) 
ใชเ้วลา 11 ชม. 45 นาที 

35,818 บาท 251 ล า 

ครอบคลุม 76 จุดหมา 
ปลายทางทัว่โลก  
ในทวปีอเมริกาเหนือ  
อเมริกาใต ้แอฟริกา และ
เอเชีย 
 

( Star Alliance ) 
สตาร์อลัไล
แอนซ์ 

โปรแกรมสะสมไมล ์คือ ไมล ์
& มอร์ สามารถน าแตม้สะสม
ท่ีไดจ้ากสายการบินใน
เครือข่ายไปสะสมหรือใชแ้ตม้
กบัรายการสะสมแตม้ของสาย
การบินอ่ืนๆในเครือข่ายได ้
พนัธมิตรการบินสตาร์อลัไล
แอนซ์(Star Alliance ) 

- ขากลบั 
( ZRH 13:30 - BKK 05:30 ) 
ใชเ้วาลา 11 ชม. 

Qatar Airway 
(QR) 

- ขาออก  
(BKK 20:35 - DOH 23:45) 
(DOH 2:25 - ZRH 07:50)  
ใชเ้วลา 16 ชม. 15 นาที 

26,750 บาท 108  ล า 

ครอบลุม 145 จุดหมาย
ปลายทางทัว่โลก ในทวปี
ยโุรป  
ตะวนัออกกลาง แอฟริกา  
เอเชียแปซิฟิก อเมริกา
เหนือ และ อเมริกาใต ้

( Oneworld) 
วนัเวลิด์ 

จะไดรั้บไมลส์ะสมในเเต่ละ
เสน้ทางบินท่ี จะสามารถน า
คะเเนนนั้นมาเเลกเป็นตัว๋
เคร่ืองบินไปยงัจุดหมาย
ปลายทางทัว่โลกได ้พร้อมกบั
น ามาเป็นส่วนลดในส่วนของ
การจองโรงเเรมท่ีพกัเเละรถ
เช่า ได ้

- ขากลบัใชเ้วลา 14 ชม. 25 
นาที 
( ZRH 18:05 – DOH 00:55) 
 (DOH 2:25 - BKK 13:30) 
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สายการบิน / หวัขอ้ เท่ียวบิน 
 

ราคา 
 

จ านวน 
เคร่ืองบิน 

เส้นทางการบิน 
ท่ีส าคญั 

กลุ่มพนัธมิตร 
โปรแกรมสะสมไมล ์
และผลประโยชน์ 

Thai Airway (TG) 

- ขาออก  
( BKK 01:05 - ZRH 07:50)1 
ใชเ้วลา 11 ชม. 45 นาที 

36,873 บาท 78 ล า 

ครอบคลุม 63 จุดหมาย
ปลายทางทัว่โลก ในทวปี
ยโุรป ตะวนัออกกลาง
เอเชียแปซิฟิก  

( Star Alliance ) 
สตาร์อลัไล
แอนซ์ 

โปรแกรมสะสมไมล ์คือ ไมล ์
& มอร์ สามารถน าแตม้สะสมท่ี
ไดจ้ากสายการบินในเครือข่าย
ไปสะสมหรือใชแ้ตม้กบั
รายการสะสมแตม้ของสายการ
บินอ่ืนๆในเครือข่ายได ้
พนัธมิตรการบินสตาร์อลัไล
แอนซ์(Star Alliance ) 

 
- ขากลบั 
( ZRH 13:30 - BKK 05:30 ) 
ใชเ้วลา 11 ชม. 

Air China (CA) 

- ขาออก 
(BKK 01:00 - PEK 06:20)  
(PEK 13:30 - ZRH 18:20) 
ใชเ้วลา 22 ชม. 20 นาที 23,468 บาท 

ราคาถูกทีสุ่ด 
293 ล า 

ครอบคลุม 195 จุดหมาย
ปลายทางทัว่โลก ในทวปี
เอเชีย ยโุรป อเมริกาเหนือ  
และโอเชียเนีย 

( Star Alliance ) 
สตาร์อลัไล
แอนซ์ 

โปรแกรมสะสมไมล ์คือ ไมล ์
& มอร์ สามารถน าแตม้สะสมท่ี
ไดจ้ากสายการบินในเครือข่าย
ไปสะสมหรือใชแ้ตม้กบั
รายการสะสมแตม้ของสายการ
บินอ่ืนๆในเครือข่ายได ้
พนัธมิตรการบินสตาร์อลัไล
แอนซ์(Star Alliance) 

-  ขากลบั  
(ZRH 18:05 – PEK 12:10) 
(PEK 19:35 - BKK 23:40) 
ใชเ้วลา 22ชม. 45 นาที 
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ตารางท่ี2.3  การเปรียบเทียบสัมภาระสายการบิน4สายการบิน 

 

 

 

สายการบิน / หัวข้อ สัมภาระ 

Swiss International 
Airlines (LX) 

- ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั : อนุญาตใหน้ ากระเป๋าสัมภาระโหลดได ้1 ใบ
น ้าหนกัไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม เเละสามารถน าถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ
น ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัม 
- ผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ :  อนุญาตใหน้ ากระเป๋าสัมภาระโหลดได ้2 ใบ
น ้าหนกัไม่เกินใบละ 32 กิโลกรัม เเละสามารถน าถือข้ึนเคร่ืองได ้2 ใบ
น ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัม 

- ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง : อนุญาตใหน้ ากระเป๋าสัมภาระโหลดได ้3 ใบ
น ้าหนกัไม่เกินใบละ 32 กิโลกรัม เเละสามารถน าถือข้ึนเคร่ืองได ้2 ใบ
น ้าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัม 

Qatar Airway (QR) 

- ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั : สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดสู้งสุด 2 ช้ิน 
โดยเเต่ละช้ินมีน ้าหนกัไดสู้งสุด 23 กิโลกรัม 

- ผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ : สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดสู้งสุด 2 ช้ิน 
โดยเเต่ละช้ินมีน ้าหนกัไดสู้งสุด 32 กิโลกรัม 

- ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง : สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดสู้งสุด 2 ช้ิน โดย
เเต่ละช้ินมีน ้าหนกัไดสู้งสุด 32 กิโลกรัม 

Thai Airway (TG) 

-ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวม
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋าสัมภาระข้ึนสู่หอ้งโดยสารได้
น ้าหนกัรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
-ผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวมไม่
เกิน 40 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋าสัมภาระข้ึนสู่หอ้งโดยสารได้
น ้าหนกัรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

-ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวมไม่
เกิน 50 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋าสัมภาระข้ึนสู่หอ้งโดยสารได้
น ้าหนกัรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
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ตารางท่ี2.3  การเปรียบเทียบสัมภาระสายการบิน4สายการบิน 

สายการบิน / หัวข้อ สัมภาระ 

Air China (CA) 

-ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวม
ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 
-ผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวมไม่
เกิน 32 กิโลกรัม 
-ผูโ้ดยสารชั้นหน่ึง: สามารถโหลดสัมภาระใตเ้คร่ืองไดน้ ้าหนกัรวมไม่
เกิน 32 กิโลกรัม 
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2.1.6 ข้อมูลการยื่นวซ่ีา 

เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา VISA (ผูย้ืน่ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานฑูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน)  

 หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 
หนา้ 
 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 น้ิว จ  านวน  3 รูป 
ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง 

 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด *ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจาก
กระทรวงพาณิชย ์หรือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผู ้ เดินทาง อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานฑูต 

 *ข้าราชการ หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงินท่านละ 1 ฉบบั (สถานฑูตรับบญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ส่วน
บญัชีอ่ืนๆ นอกจากออมทรัพยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ี
เพื่อใหห้ลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่ีสุด) 

 *หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานฑูต พร้อม Statement และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์โดย
ละเอียดทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่ม
เดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ3-5 วนัท าการ) 

 *เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

 *สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา และ มารดา 
ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา่1 ชุด ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล(ถา้มี)1ชุด 
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 การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานฑูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้หากตอ้งการ
ขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

2.2 แนวคิดการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ซ่ึงกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจ
กิจการงานประจ า โดยปกติการท่องเท่ียวจะหมายถึง การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค  านึง
วา่ระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกล และการเดินทางนั้น จะมีการคา้งแรมหรือไม่ ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 
29-30) ไดอ้า้งถึง ค านิยามการท่องเท่ียวขององค์การสหประชาชาติท่ีไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการเดินทาง
และท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือปีพ.ศ. 2506 ไวว้า่หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวขอ้งอยู ่3 ประการ คือ 
1) ตอ้งมีการเดินทาง 2) ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ 3) ตอ้งมีจุดมุ่งหมาย
ของการเดินทาง 

ซ่ึงไดอ้ธิบายเพิ่มเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเท่ียวไวว้่า การเดินทางท่องเท่ียว
ตอ้งมิใช่  เพื่อการประกอบอาชีพ และการไปอยูป่ระจ า และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เพื่อพกัผอ่นในวนัหยุด เพื่อวฒันธรรมหรือ ศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อ
การกีฬาและบนัเทิง เพื่อชมประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร 
เหตุจูงใจให้คนเดินทางท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมีเหตุจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวมา จากปัจจัย
ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัผลกัดนั เป็นแรงกระตุน้จากภายในตวับุคคลมาจากสาเหตุ คือ ความอยากรู้อยากเห็น
และความพึงพอใจปัจจยัดึงดูด เป็นแรงกระตุน้จากเง่ือนไขภายนอก เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีเหตุจูงใจอ่ืนๆอีก คือเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย หมายถึง ความตอ้งการพกัผ่อนความ
ต้องการแสวงหา ส่ิงแปลกใหม่เหตุจูงใจด้านวฒันธรรม หมายถึง มูลเหตุจูงใจด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล มูลเหตุดา้นสถานภาพและเกียรติภูมิ ซ่ึงมูลเหตุเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม
การท่องเท่ียว Middleton อธิบายถึงปัจจยัต่างๆซ่ึงถือวา่เป็นตวัก าหนดการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวของมนุษย ์คือ 1) สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 2) ลกัษณะของประชากร 3) สภาพ
ภูมิศาสตร์ 4) สภาพสังคมและวฒันธรรม 5) นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ 6) ราคา 7) ความ
สะดวกในการเดินทาง 8) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.3 แนวคิดการจัดรายการน าเทีย่ว 

การจดัรายการน าเท่ียวหรือการจดัรวมผลิตภณัฑ์(ฉลองศรีพิมลสมพงศ์,2542)หมายถึงการจดั
รวมสินค้าและบริการการท่องเท่ียวหลายๆอย่างท่ีเหมาะสมเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาด
เป้าหมายของธุรกิจการจดัรวมผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได3้ ลกัษณะ ดงัน้ี  

2.3.1.)ผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกนัเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเอง เช่น 
Hotel weekend package โรงแรมจดัรวมท่ีพกั อาหารและกิจกรรมพกัผอ่นอ่ืนๆ ไวส้ าหรับลูกคา้
ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย 

2.3.2.)ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายร่วมกันจดัรวมผลิตภณัฑ์แล้วรวมขายเป็นผลิตภณัฑ์เดียว 
(Single Product) ในราคาเหมาจ่าย ท าให้ลูกคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายุติธรรมและท า
ใหผ้ลิตภณัฑข์ายง่ายกวา่การขายเด่ียว 

2.3.3) ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียว (Tour Operator) บริษทัตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว 
(Travel Agent) เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภณัฑ์แลว้จ าหน่ายเอง โดยจ่ายค่านายหนา้(Commission) ให้แก่
ผูป้ระกอบธุรกิจนั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโตอยา่งไรก็ตาม
การจดัรายการน าเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน (บุญเลิศ จิตตั้งพฒันา, 
2543) คือ 

2.3.3.1. การวางแผนการจดัรายการน าเท่ียว 

 การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นต้อง
ก าหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนว่าเป็นใครในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจ
ก าหนดจากอาชีพอายกุารศึกษา รายไดฯ้ลฯ 

 การวางแผนก าหนดสถานท่ีน่าชมเป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะเขา้ชมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตอ้งท าการศึกษาวา่
ทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก าลังอยู่ในความนิยมซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในการวางแผน เลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน่าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ีคือ 
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-ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม 

-มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร 

-มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม 

-มีระยะทางไกลพอสมควรเน่ืองจากระยะทางไกลจะดึงดูดนักท่องเท่ียว
มากกวา่และใหร้ายไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กวา่ดว้ย 

-มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม 

-มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้ าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว 

 การวางแผนก าหนดวนัเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว
แต่ไม่ควรนานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวนัหยุดหรือเทศกาล จะท าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถไปไดส้ะดวก แต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยดุ 

 การวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายการ
ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวา่จะรวมค่าใช้จ่ายอะไรไวบ้า้ง และ
ค่าใช้จ่ายอะไรไม่รวมไวบ้า้ง เช่น ค่าอาหารจะให้มีก่ีม้ือ แต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน 
เป็นตน้  

  การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือ
เร่งเร้าให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเรา แมว้่าเราจะมีการจดั
รายการน าเท่ียวท่ีดีแต่ถ้าไม่เป็นท่ีรู้จักย่อมไร้ประโยชน์ จึงต้องใช้การส่งเสริม
การตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วยนอกจากนั้นยงัเป็นท่ียอมรับกนัว่าแมร้ายการน าเท่ียวท่ีมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน นักท่องเท่ียวจะเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีมีระบบส่งเสริม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2.3.3.2 การด าเนินการจดัรายการน าเท่ียว 

การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทางเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดัรายการน า
เท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน าเท่ียว 
ประกอบดว้ย 
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 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้สามารถค านวณ
ระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ 

 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผน่พิมพว์ารสาร หรือ ส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ ท่ีมี
ประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 

 รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง ผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

 รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตารางการเดินทาง
ของการขนส่ง ค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้ 

 การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียว เป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีไดว้างแผน
ไวโ้ดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไว ้ดงัน้ี 

-ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง 

-ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ 

-ความยากง่ายในการเดินทาง 

-จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

-มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ ในขอ้ 4 

-กิจกรรมการท่องเท่ียว 

 การติดต่อกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าให้สามารถสัมผสักับ
สถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ี รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดดียิ่งข้ึน
ธุรกิจท่ีตอ้งติดต่อเจรจา ไดแ้ก่ 

-ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมในจุดนั้น
อาจเป็นโรงแรม บงักะโล รีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าห้องและจอง
หอ้งพกัดว้ย 

-อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแล้วว่าจะต้องมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่ง ก็ต้อง
ติดต่อกบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ ากันระหว่าง
เดินทาง 



34 
 

 

-จุดแวะชมระหว่างทาง เม่ือส ารวจแล้วว่าจะแวะชมจุดไหนและชมอะไร ถ้าหาก
จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจอง
ล่วงหนา้ก็ตอ้งติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย 

-ยานพาหนะเดินทาง เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งใชย้านพาหนะใดเดินทาง ซ่ึงอาจจะตอ้ง
ใช้ยานพาหนะมากกว่าหน่ึงชนิดก็ได ้นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการ
เดินทางเพื่อจะไดติ้ดต่อส ารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย 

 การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ีก าหนดไว้
โดยผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดไ้ปส ารวจมา ซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวสามารถ
เขียนไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ 

-การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียด
รายการน าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบว่ารายการน าเท่ียวน้ีมีการ
เดินทางท่องเท่ียวก่ีวนั เร่ิมออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดย
ยานพาหนะใดออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่
เล้ียงม้ือใดบา้ง จุดแวะพกัหรือจุดแวะชมอยูท่ี่ไหน แต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร ซ่ึงอาเขียน
รายการน าเท่ียวได2้ แบบ คือ 

-การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียวพร้อมวนัเดินทาง
ไปและกลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว 

-การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอยา่งละเอียด ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ยๆ คือ (1) แบบ Outline Itinerary เป็นการเขียนรายการน า
เท่ียวท่ีบอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอย่างไม่มีรายละเอียดและ (2) แบบ 
Descriptive Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวบอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนั
อยา่งละเอียดตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งคร่าวๆ 

-การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหัวหน้าทวัร์ เป็นการเขียนรายการน า
เท่ียวอย่างละเอียดส าหรับหัวหน้าทวัร์ โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียน
เพื่อนักท่องเท่ียวมาเพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการนัดหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลข
โทรศพัท ์สถานท่ีฉุกเฉินพร้อมหมายเลขโทรศพัทเ์ช่น โรงพยาบาล โรงพกั บริษทัรถ
เช่า (ในกรณีเกิดรถเสีย) นอกจากนั้นยงัมีระยะเวลาท่ีชัดเจนว่าแต่ละจุดตอ้งใช้เวลา
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เท่าไร สถานท่ีน่าชม จุดพกั กิจกรรมท่ีจะท า หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลท่ีจะตอ้ง
ติดต่อในกรณีฉุกเฉินดว้ย 

-การเขียนระบุเง่ือนไขไวใ้นรายการน าเท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน
นักท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผิดได้ โดยระบุเง่ือนไขไว ้ดังน้ี “หมายเหตุ: ราคาและ
รายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้” 

2.4 แนวคิดการบริหารจัดการการจัดน าเทีย่ว 

การจดัการการจดัน าเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั (อ านาจ งามบุญรัตน์, ม.ป.ป.) คือ  

2.4.1.) การด าเนินการบริการน าเท่ียวนั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วม (ตกลงรายการน า
เท่ียว+ผูเ้สนอขายรายการ+มคัคุเทศก์น าเท่ียว) การจดัการร่วมคิด/วางแผน/ด าเนินการขาย
รายการ/ไดรั้บผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกนั การจดัการน้ีควรอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ/
สหกรณ์/บริษทัชุมชน 

2.4.2.) การจดัรายการน าเท่ียว ควรแจง้รายการท่องเท่ียวให้กบันักท่องเท่ียวอย่างชดัเจนเพื่อ
นกัท่องเท่ียวมีการเตรียมตวัเดินทางไดถู้กตอ้ง มุ่งเน้นการให้ความรู้ การสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการเดินทางและใหข้อ้คิดกบันกัท่องเท่ียวในการเดินทาง ซ่ึงมีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 

2.4.2.1.) แจง้ก าหนดการเดินทางนบัแต่การเดินทางถึงส้ินสุดรายการ 

2.4.2.2.) แจง้ราคาค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าบริการ/การให้บริการ
เดินทาง 

2.4.2.3.) แจง้อุปกรณ์ของใชท่ี้ใหบ้ริการ/ส่วนไหนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งจดัเตรียมไปเอง 
รวมทั้งบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2.4.2.4.) มคัคุเทศกเ์ป็นผูร้อบรู้(กรณีภาษาต่างประเทศจะตอ้งแจง้ความสามารถบริการ
ภาษาดว้ย) 

2.4.2.5.) แนะน าแนวคิด/ข้อควรพิจารณาแก่นักท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น 
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2.4.3.) การจดับริการอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว มีการประสานประโยชน์ร่วมกนักบั
ประชาชนในท้องถ่ิน อาทิ การบริการเดินทาง+การขนส่ง/การบริการลูกหาบ/มัคคุเทศก์
ท้องถ่ิน/การบริการอาหารท้องถ่ิน (สะอาด) การบริการนั้ นจะต้องมีการพัฒนาให้มี
มาตรฐานสากล มีความปลอดภยัและเป็นมิตรไมตรี 

2.4.4. มคัคุเทศกน์ั้นจะตอ้งเป็นมคัคุเทศกท่ี์มีคุณสมบติัดงัน้ี 

2.4.4.1. มีความรอบรู้ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเป็นอยา่งดี 

2.4.4.2. มีความสามารถในการส่ือความหมาย/ การส่ือสารท่ีดี 

2.4.4.3.มีบุคลิกภาพและความประพฤติสร้างความศรัทธาและความประทบัใจ/ความ
เป็นมิตรไมตรีกบับุคคลทัว่ไปและนกัท่องเท่ียว (การแต่งกาย/การวางตวั/การเอาใจใส่/
การตรงต่อเวลา/รู้จงัหวะการท ากิจกรรม/มีสุขภาพแขง็แรง) 

2.4.4.4. เป็นผูท่ี้ใฝ่เรียนใฝ่รู้(สังเกต/อ่าน/จด/รู้จกัถาม/มีความคิดสร้างสรรค)์ 

2.4.4.5.รักและรู้คุณค่าศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมพื้นบา้นของแหล่งท่องเท่ียว
นั้นๆ 

2.4.4.6. มีศีลธรรม มีความกลา้ตดัสินใจ และก าหนดจุดยืนของตนเอง เคารพหลกัการ
และเหตุผล หมัน่พิจารณาตวัเอง และมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ผูจ้ดัรายการน าเท่ียวจะตอ้งแนะน า
รายการเดินทาง การใหบ้ริการและแจง้กบันกัท่องเท่ียวถึงการเตรียมตวัเดินทางใกลชิ้ด 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มและถูกตอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตอ้งแจง้ถึงขอ้
ควรปฏิบติัและขอ้หา้มตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เช่น 

- การเดินทางเขา้ชมศาสนสถาน โดยส่วนใหญ่ควรแต่งกายในชุดเรียบร้อยแต่บางแห่ง
ก าหนดการบงัคบัการใชสี้สันของเส้ือผา้ แบบของเส้ือผา้ และบางแห่งตอ้งเดินดว้ยเทา้
เปล่า เป็นตน้ 

- การร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน บางโอกาสเข้าร่วมงานพิธี หรือบางโอกาสร่วม
รับประทานอาหาร เช่น งานเล้ียงขนัโตก/พาขา้วแลง/งานจดับายศรีตอ้นรับ ตอ้งแจง้
ใหท้ราบถึงการแต่งกายและวธีิการร่วมงาน/วฒันธรรมการรับประทานอาหาร เป็นตน้ 
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- การเดินทางสู่แหล่งธรรมชาติ ควรแต่งกายให้เหมาะสมและกลมกลืนกบัธรรมชาติ
อาทิการเดินป่าดูนก/แมลง และสัตวป่์า ควรใชเ้ส้ือผา้สีเขียว ด าน ้ าตาล ไม่ควรใชสี้แดง 
ส้ม เหลืองเพราะท าให้สัตวป่์ามองเห็นแต่ไกลจะต่ืนหนีเตลิดไป แมแ้ต่การใชอุ้ปกรณ์
รองเทา้เดินในป่าท่ีเปียกช้ืน ควรใชร้องเทา้ผา้ใบท่ีเกาะพื้นเพื่อเดินทางไม่ล่ืนหกลม้ง่าย 

- การจดัน าเท่ียวทุกคร้ังควรมีการประเมินผลการบริการ เพื่อผูจ้ดัจะได้น าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารบริการดีข้ึน 

2.5.การคิดต้นทุนและราคาขาย 

ปัจจยัก าหนดราคารายการน าเท่ียว(บุญเลิศ จิตตั้งพฒันา , 2543) เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนด
ราคารายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั คือ 

2.5.1. คุณภาพของรายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
ถ้าหากก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูง ราคาก็มกัจะต้องสูงด้วย เช่น การจัด
รายการน าเท่ียวท่ีเลือกสถานท่ีดีมีท่ีพกัดียานพาหนะขนส่งดีรับประทานอาหารหรูเป็น
ตน้ 

2.5.2.ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเท่ียว เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะแปลก
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ย่อมท าให้สามารถก าหนดราคาสูง
กวา่ราคาทัว่ไปไดเ้ช่น จดัรายการน าเท่ียวท่ีให้นกัท่องเท่ียวข่ีชา้ง ล่องแพ นัง่รถมา้ชม
เมืองเป็นตน้ 

2.5.3. สภาพการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา ถ้าหาก
ตลาดใดมีสภาพการแข่งขนัสูง การก าหนดราคาก็ไม่สามารถก าหนดสูงไดท้ั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึงราคาคู่แข่งขนั 

2.5.4. ฤดูกาล ถ้าจดัรายการน าเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว สินค้าหรือบริการ
ท่องเท่ียวมกัจะไม่ลดราคาให้ผูซ้ื้อมากนักเพราะถือว่าเป็นเวลาทองของการด าเนิน
ธุรกิจ ท าใหต้น้ทุนการจดัรายการน าเท่ียวสูงจึงตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย 

2.5.5. ก าไรท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต+
ตน้ทุนการจดัการ+ก าไร ถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูง



38 
 

 

กว่าคู่แข่งขนั อาจขายรายการน าเท่ียวไม่ได้จึงมกัก าหนดอตัราก าไรอยู่ระหว่าง 10-
20% 

2.5.6.โครงสร้างราคารายการน าเท่ียว เป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน า
เท่ียวแบบเหมาจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ คือ 

2.5.6.1) ค่าขนส่ง เป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวไปยงั
จุดหมายปลายทางและกลบั ซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนักท่องเท่ียวจากสถานี
ขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่าพาหนะขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว ค่าภาษี
สนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย 

2.5.6.2) ค่าท่ีพกั เป็นค่าพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายดว้ย 
อาจเป็นท่ีพกัในโรงแรม เกสท์เฮาส์บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยู่กับ
ประเภทลูกคา้เป้าหมาย 

2.5.6.3) ค่าอาหาร เป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือ
หรือบางม้ือก็ได้ โดยอาจเล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหราก็ได้ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
ประเภทของลูกค้าเป้าหมายแต่ต้องแจ้งไวใ้นรายการน าเท่ียวว่าจะบริการ
อาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง 

2.5.6.4)  ค่ าบริการ อ่ืนๆ เ ป็นค่ าใช้ จ่ าย อ่ืนๆ ท่ีต้อง จ่ายในการบริการ
นกัท่องเท่ียว เช่น ค่าเท่ียวชมเมือง ค่าเขา้ชมสถานท่ี ค่าเขา้ชมการแสดง ค่าทิป 
ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศก ์ค่าประกนัภยัเดินทาง ค่าเบด็เตล็ด เป็นตน้ 

2.5.6.5) ค่าประกอบการและก าไร เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการ
น าเท่ียวแบบเหมาจ่ายพร้อมก าไรท่ีต้องการ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและ
ค่าใช้จ่ายดา้นการจดัการ ส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียวท่ีตอ้งเขา้มาเส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียวโดยปกติมกัคิดในอตัรา 
10-20% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัสภาพการแข่งขนัเป็นส าคญั 
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2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 อญัมณี อุดมถิรพนัธ์ุ( 2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแพคเกจทวัร์ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือแพคเกจ
ทวัร์ต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ประยกุตจ์ากแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ แนวคิดดา้นการท่องเท่ียว แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการ แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภค และแนวคิดปัจจยัผลกัดนัและปัจจยัดึงดูด วิธีการส ารวจเก็บขอ้มูล
ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายจ านวน 400 คนจากผูท่ี้เคยซ้ือแพคเกจทวัร์เหมาจ่ายต่างประเทศจาก
บริษทัน าเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 

ผลการวจิยั พบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 23 ถึง 39 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ีย 15,000 ถึง 30,000 บาท 2) ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นราคา รองลงมาเป็นดา้น
บุคลากรและ 3) ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์ของนักท่องเท่ียวและ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแพคเกจทวัร์ของนักท่องเท่ียว
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผลดงักล่าวสามารถตีความได้ว่าผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวควรพฒันา
ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยควรเน้นปัจจยัดา้นราคาและดา้นบุคลากร เพื่อให้เกิด
ความแตกต่างและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 อูโก ้จูเนียร์ ซาลาโมเน(2560 ) ปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัท่องเท่ียวชาวไทย ตดัสินใจซ้ือแพคเกจการ
เดินทางไปเท่ียวประเทศอิตาลีงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
ไทยชาวไทยซ้ือแพคเกจไปเท่ียวอิตาลี และวิเคราะห์หาแนวทางในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว
อิตาลีให้ตรงตามท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการโดยการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียว 
จ านวน 400 คนผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวอิตาลีกบับริษทัทวัร์ มีทั้งเพศชายและหญิง 
ส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 
- 45,000 บาทและจบปริญญาตรีโดยปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของบริษทัทวัร์ท่ีนกัท่องเท่ียว
ให้ความส าคญัมากคือ บุคลากรผูใ้ห้บริการ ส าหรับปัจจยัเฉพาะของอิตาลี นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั
กบัการมีช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ สถานภาพ และ
รายได้ของนักท่องเท่ียว มีผลต่อระดบัการซ้ือแพคเกจไปเท่ียวอิตาลีท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีส่วน
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ประสมทางการตลาดของบริษทัทวัร์และปัจจยัด้านภูมิประเทศ สกุลเงิน สถานท่ียอดนิยม และการ
ประชาสัมพนัธ์ของประเทศอิตาลี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือแพคเกจการเดินทางไปเท่ียว
ประเทศอิตาลีของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 ชนิดาภา ไมตรีแกว้ (2554 ) การจดัวางเส้นทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กรณีศึกษา บริษทั เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย ์จ  ากดั การศึกษา
เร่ืองการจดัวางเส้นทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีศึกษา บริษทั เอก็ซ์โซติกส์เกทอะเวยจ์  ากดั ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามท่ีไดท้  าการส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกท่ีเขา้มาใช้บริการการ
ท่องเท่ียวกบัทางบริษทัท าให้ทราบผลดงัน้ีระยะเวลาของโปรแกรมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง
สนใจมากท่ีสุดคือโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลา 10 วนั โดยมี งบประมาณค่าใชใ้นการการเดินทาง
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังต่อคนโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 136,923 บาท ประเภทร้านอาหารท่ีต้องการใช้บริการ คือ 
ร้านอาหารมุสลิมมาตรฐานของโรงแรมท่ีตอ้งการเขา้พกัคือ โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว ประเภท
ของสายการบินภายในประเทศไทยท่ีนิยมใชบ้ริการ คือ สายการบินชั้นน าของประเทศได ้Thai Airways 
และBangkok Airways ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว คือ เดินทางท่องเท่ียวแบบ Group Privateโดยนิยม
เดินทางท่องเท่ียวกับครอบครัวและแหล่งท่องเท่ียวใน 4 ภาคหลักๆได้แก่ ภาคกลางภาคใต้ ภาค
ตะวนัออก ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางท่ีตอ้งการไปท่องเท่ียว จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ของ
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละภาคมาปรับเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียวในเส้นทางการท่องเท่ียวของโปรแกรมท่ีเป็น
ระยะเวลาการท่องเท่ียว 10 วนัโดยการค านึงถึง Save time ในการเดินทางแต่ละเส้นทางแต่ละวนัเพี่อลด
ตน้ทุนให้น้อยลงและท าการเปรียบเทียบตน้ทุนและความคุม้ค่าของ package ในแต่ละ Routeเพื่อเพิ่ม
รายไดแ้ละใชเ้วลาท่ีลดลงจากการปรับเปล่ียนโปรแกรมท่องเท่ียว โดยการน านกัท่องเท่ียวไป shopping 
กบัทางร้านคา้ท่ีบริษทัมี connectionซ่ึงทางบริษทัจะไดรั้บ commission จากทางร้านต่างๆโดยการศึกษา
คน้ควา้ดว้ยตนเองไดก้ าหนดวตัถุประสงคคื์อ 

1. เพื่อทราบความความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 

2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ในดา้น ราคา เวลา และสถานท่ี ใหก้บัลูกคา้กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 

3. เพื่อลดตน้ทุนและเวลาในการเดินทางของแต่ละแหล่งท่องเท่ียวของแต่โปรแกรมการท่องเท่ียว 

4. เพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทั 
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จากการศึกษาพบวา่หลงัจากปรับเปล่ียนแหล่งท่องเท่ียวตามความตอ้งการของลูกคา้ในเส้นทาง
การท่องเท่ียวของโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบ 10 วนั และปรับเปรียบเส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียว
ของแต่ละโปรแกรมการท่องเท่ียวสามารถ ลดตน้ทุนรวมแต่ละโปรแกรม ลดเวลา เพิ่มรายไดแ้ละเพิ่ม
คุณภาพซ่ึงส่งผลใหเ้พิ่มความพึงพอใจของลูกคา้มากข้ึน 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกบ้ริษทัวนัเวลิดท์วัร์ทราเวลแอนดท์ราเวลจ ากดั 

ช่ือสถานประกอบการ: บริษทัวนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวลจ ากดั 

ทีต่ั้งของสถานประกอบการ: 34/2-3 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170 

3.2 ลกัษณะการให้บริการ 

1.บริการจดัน าเท่ียวช่วงสุดสัปดาห์ ,วนัหยดุเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

2.บริการจดัน าเท่ียวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทศันศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และเอกชน 

3.บริการรับจองห้องพกัทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

4.บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

5.บริการส ารองตัว๋รถทวัร์เส้นทาง กระบ่ี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, พงังา (รถทวัร์ของบริษทั) 

6.บริการรถเช่า รถตู ้,รถโคช้ VIP รุ่นใหม่ 

7.บริการจองรถไฟ, เรือส าราญ, รถเช่าทวปียโุรป, อเมริกา, ออสเตรเลีย, และญ่ีปุ่น, เอเชีย ฯลฯ 
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3.3 เกีย่วกบับริษัทวนัเวลิด์ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั   

 บริษทั วนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั  ช่ือภาษาองักฤษวา่ ONE WORLD TOUR AND TRAVEL CO., 

LTD. ไดเ้ปิดด าเนินธุรกิจจดัน าเท่ียว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ประเภทต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว เลขท่ี 11/ 5298 จดทะเบียนการคา้เม่ือวนัท่ี  2 
สิงหาคม 2550 ทะเบียนการคา้เลขท่ี 0105550080418  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 34/2-3 ถ.บรมราชชนนี  แขวงฉิมพลี 
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร โทรศพัท์ 02-4486338 (อตัโนมติั 20 คู่สาย) โทรสาร 02-4486014, 02-
8876491 

ปัจจุบนัเป็นสมาชิกในองคก์รการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย 

1.ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว Office of Tourism Development(OTD) 

2.สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว The Association of Thai Travel Agents(ATTA) 

3.สมาคมไทยบริการท่องเท่ียว Thai Travel Agents Association(TTAA) 

3.4 โครงสร้างองค์กร 

3.4.1 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวศศิชา ศิริวฒันะตระกลู 

 ช่ือนักศึกษา : นางสาวศศิชา ศิริวฒันะตระกลู 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation 

 หน้าทีค่วามรับผดิชอบหลกั 
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1. ท าหนา้ท่ีรับโทรศพัท ์
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของช่ือผูโ้ดยสารจากหนงัสือเดินทาง 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น สายการบิน ร้านอาหารบนเรือ บริษทัทวัร์ สถานท่ีโชว์
และการแสดงต่างๆ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 นกัศึกษาฝึกงาน นายบุรินทร์วชิญ ์องัคณาสาร 
 ช่ือนักศึกษา : นายบุรินทร์วชิญ ์องัคณาสาร 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Operation 

 หน้าที่และความรับผดิชอบหลกั 
1. ท าหนา้ท่ีรับโทรศพัท์ 
2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของช่ือผูโ้ดยสารจากหนงัสือเดินทาง 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น สายการบิน ร้านอาหารบนเรือ บริษทัทวัร์ สถานท่ีโชว์
และการแสดงต่างๆ 
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ภาพท่ี 3.4 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวกฎกร วงัซา้ย 
 ช่ือนักศึกษา : นางสาวกฎกร วงัซา้ย 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Ticketing 

 หน้าที่และความรับผดิชอบหลกั 
1. ท าการส ารองท่ีนัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบินใหก้บัลูกคา้ผา่นระบบ Amadeus และ Galileo 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5 นกัศึกษาฝึกงาน นางสาวมณฑกานต ์ มุจนะมลทิล 
 ช่ือนักศึกษา : นางสาวมณฑกานต ์ มุจนะมลทิล 

 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย : Asia Operation  

 หน้าที่และความรับผดิชอบหลกั 
1. ท าหนา้ท่ีรับโทรศพัท์ 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น สายการบิน ร้านอาหารบนเรือ บริษทัทวัร์ สถานท่ีโชว์
และการแสดงต่างๆ 
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3.4.2 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 

ภาพท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษา คุณณฐัพล บุญมัน่ 

 ช่ือพนักงานทีป่รึกษา : คุณณัฐพล บุญมัน่ 
 ต าแหน่ง : Sales  

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ปรึกษากบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเร่ืองของการท าโครงงานสหกิจศึกษาในส่วนของช่ือหวัขอ้และ
เน้ือหา 

2.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังาน 

3.เร่ิมท าการศึกษาและเขียนโครงงานท่ีจะน าเสนอ โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาคอยแนะน า 

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

5.จดัท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาคอยใหค้  าแนะน าในการท ารูปเล่มโครงงาน 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

1.ตั้งหัวข้อ
โครงงาน 

 

2.ศึกษาและค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 

 

3.เร่ิมปฏิบัติเขียน
โครงงาน 

 

4.สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 

5.จัดท าเอกสาร
ประกอบโครงงาน 

 

 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

      2. เอกสาร 

อุปกรณ์ซอฟแวร์ : 1. Microsoft Word 

                          2. Microsoft PowerPoint 

     3. Microsoft Excel  

     4.PSPP 
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3.8 รูปแบบงานวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองการจดัท าแพคเกจการท่องเท่ียวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นช่องทางใหม่
ของบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพโดยวิธีการสังเกตเพื่อให้
ทราบปัญหาของบริษทั การเก็บแบบสอบถามจากลูกคา้ และการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาโดยใช้
เกณฑใ์นการวดัระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

ตางรางท่ี 3.2 เกณฑว์ดัระดบัความพึงพอใจของบริษทัวนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวล จ ากดั 

 

ตารางท่ี 3.3 ระดบัการแปลค่าความพึงพอใจของบริษทัวนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวล จ ากดั 

ระดบัความพึงพอใจ ระดบัคะแนน 

ระดบัความพึงพอใจดีมาก 3.51-4.00 
ระดบัความพึงพอใจดี 2.51-3.50 

ระดบัความพึงพอใจพอใช ้ 1.51-2.50 
ระดบัความพึงพอใจควรปรับปรุง 1.00-1.50 

 

ระดบัความพึงพอใจ ระดบัคะแนน 

ดีมาก 4 
ดี 3 

พอใช ้ 2 
ควรปรับปรุง 1 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1รายละเอยีดทีม่าโครงงาน 

ประเทศสวสิเซอร์แลนดเ์ป็น1ในประเทศท่ีอยูใ่นทวีปยุโรป และเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยม
จากนกัท่องเท่ียวมาโดยตลอด เพราะสวิตเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงาม ถึงแมว้่าสวิตเซอร์แลนด์จะ
เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวไทยไดม้าก และจากตารางสถิติการ
ท่องเท่ียวพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเท่ียวประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีจ านวน 33, 690เพิ่มข้ึน
ถึง 71.08%ค่าใช้จ่าย 2,022ล้านบาท เพิ่มข้ึน 75.25% คณะผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะจดัการจดัท าแพคเกจ 
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย BERNINA EXPRESSท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปเพื่อเสนอเป็นแนว
ทางการจดัท าแพคเกจทวัร์ใหก้บับริษทัวนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวลจ ากดั 

4.1.1 ขั้นตอนการจดัท าโปรแกรม 

4.1.1.1 คน้หาขอ้มูลการซ้ือแพคเกจโปรแกรมทวัร์จากบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนทราเวล
จ ากดัท่ีลูกคา้เคยซ้ือและพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

4.1.1.2 คน้หาเส้นทางท่ีจะจดัท าโปรแกรม 

4.1.1.3 ส ารวจร้านอาหารและโรงแรม สายการบินโดยใช้คุณภาพ ราคา ความ
สะดวกสบายและการเขา้ถึงไดง่้ายเป็นหลกั 

4.1.1.4 คน้หาขอ้มูลและเวลาการเดินทางไปแต่ละสถานท่ี 

4.1.1.5 วางแผนการเดินทาง 

4.1.1.6 ร่างโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวนั 

4.1.1.7 ส ารวจราคาและคิดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4.1.1.8 เขียนโปรแกรมการเดินทางโดยใช้แบบฟอร์มของบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์แอนด์
ทราเวล จ ากดั 
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4.2ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวทีเ่คยซ้ือแพคเกจทวัร์ประเทศสวสิเซอร์แลนด์

ผ่านบริษัทวันเวลิด์ทวัร์ แอนด์ทราเวล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการในการซ้ือแพคเกจทัวร์ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ผ่านบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล ทั้ง 5 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นการบริการทัว่ไป ดา้น

โปรแกรมการท่องเท่ียว ดา้นโรงแรมและท่ีพกั  ดา้นการบริการของหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย และ ดา้น

การบริการของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในการซ้ือแพคเกจ

ทวัร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ผา่นบริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล 100 ท่าน โดยแบ่งเกณฑ์ความพึง

พอใจดงัน้ี 

คะแนนความพึงพอใจ 

ตารางที ่4.1ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจค่าเฉล่ีย �̅�  และระดบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ �̅� ระดบัความพึงพอใจ 
ดา้นการบริการทัว่ไป 3.53 ดีมาก 
ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว 3.46 ดี 
ดา้นโรงแรมและท่ีพกั   3.27 ดี 
ดา้นการบริการของหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 3.84 ดีมาก 
ดา้นการบริการของมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3.78 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 1 อธิบายตารางไดว้า่ความพึงพอใจดา้นการบริการของหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย มี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดท่ี 3.84 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก รองลงมาคือ ความพึงใจ

ดา้นการบริการของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.78 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี

มาก  
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ตารางที ่4.2 ค่าเฉล่ีย �̅�ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ดา้นการบริการทัว่ไป 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.) ระดบัความพึงพอใจ 
ขอ้มูลเตรียมตวัก่อนการเดินทาง 3.55 0.58 ดีมาก 
การใหบ้ริการก่อนข้ึนเคร่ือง 3.53 0.58 ดีมาก 
บริการของสายการบิน 3.49 0.61 ดี 
บริการของคนรถ และรถโคช้ 3.60 0.57 ดีมาก 
ความสะดวกสบายในการเดินทาง 3.51 0.54 ดีมาก 
ภาพรวมเหมาะสมกบัราคาท่ีจ่าย 3.49 0.56 ดี 
 

ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย �̅� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ดา้นโปรแกรมการ

ท่องเท่ียว 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.) ระดบัความพึงพอใจ 
ระยะเวลาการเดินทาง 3.42 0.55 ดี 
รายละเอียดการท่องเท่ียว 3.45 0.56 ดี 
ความครบถว้นของรายการทวัร์ 3.52 0.52 ดีมาก 
 

ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ีย (X ̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ดา้นโรงแรมและท่ี

พกั 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.) ระดบัความพึงพอใจ 
โรงแรม 3.30 0.59 ดี 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 3.24 0.65 ดี 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉล่ีย �̅�ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ดา้นการบริการของ

หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.) ระดบัความพึงพอใจ 
บุคลิกภาพ / การแต่งกาย 3.80 0.40 ดีมาก 
มารยาท 3.87 0.34 ดีมาก 
ความรู้ท่ีไดรั้บ 3.83 0.38 ดีมาก 
ความตรงต่อเวลา 3.87 0.34 ดีมาก 
 

ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย �̅�ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพึงพอใจ ดา้นการบริการของ

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ความพึงพอใจ �̅� (S.D.) ระดบัความพึงพอใจ 
บุคลิกภาพ / การแต่งกาย 3.79 0.41 ดีมาก 
มารยาท 3.81 0.39 ดีมาก 
ความรู้ท่ีไดรั้บ 3.75 0.44 ดีมาก 
ความตรงต่อเวลา 3.77 0.42 ดีมาก 
 

4.3สรุปผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยัโครงงานเร่ือง การจดัท าแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย  

BERNINA EXPRESSท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้

ท่ีเคยใช้บริการในการซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์กบับริษทั วนัเวิลด์ทวัร์ แอนด ์

ทราเวล จ ากดั เพื่อน าขอ้มูลระดบัความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงและการจดัท าแพคเกจแกรนด์

สวสิเซอร์แลนดเ์ส้นทางรถไฟสาย BERNINA EXPRESSท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป ข้ึนมาใหม่ให้เป็นทางเลือก

แก่ลูกคา้ และบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ พบวา่ความพึงพอใจดา้นการ

บริการของหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดท่ี 3.84 มีระดบัความพึงพอใจอยู่

ในระดบัดีมาก รองลงมาคือ ความพึงใจดา้นการบริการของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 

3.78 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก และ ความพึงพอใจดา้นการบริการทัว่ไป อนัไดแ้ก่ ขอ้มูล

เตรียมตวัก่อนการเดินทาง การให้บริการก่อนข้ึนเคร่ือง บริการของสายการบิน บริการของคนรถ และ

รถโคช้ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ภาพรวมเหมาะสมกบัราคาท่ีจ่าย มีค่าเฉล่ียนความพึงพอใจ 

3.53 78 มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว และ ดา้นโรงแรม

และท่ีพกั  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ 3.46 และ 3.27 ตามล าดบั มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี ผู ้

ศึกษาวิจยัจึงไดมี้ความสนใจท่ีจะจดัท าแพคเกจการท่องเท่ียวข้ึนมาเพื่อตอ้งการยกระดบัความพึงพอใจ

ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว ดา้นโรงแรมและท่ีพกัให้อยูใ่นระดบัดีมาก โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวจุดเด่น

เป็น ล่องเรือชมธรรมชาติ2ทะเลสาบ นัง่รถไฟ3ขบวน และพิชิต2ยอดเขาจุงเฟราและแมทเทอร์ฮอร์น 

โรงแรมระดบั3ดาว เป็นจ านวน4โรงแรม และร้านอาหารจ านวน8ร้าน จากท่ีเลือกมาผูว้ิจยัจึงศึกษาราคา

ตน้ทุนและราคาขายไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี4.7 สรุปค่าใชจ่้าย (หมายเหตุ ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม) 

รายการ ราคา/คน 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 35,818 บาท 
2.ค่าท่ีพกัจ านวน5คืน 4โรงแรม 10,800 บาท 
3.ค่าอาหาร8ม้ือ 5,400 บาท 
4.ค่าข้ึนยอดเขาจุงเฟรา 3,000 บาท 
5.ค่าข้ึนกระเชา้ยอดเขาแมทเทอฮอร์น 4,000 บาท 
6.ค่ารถไฟกลาเซีย เอก็เพรส 11,000 บาท 
7.ค่ารถไฟเบอนิน่า เอก็เพรส 9,600 บาท 
8.ยอดรวม 79,618 บาท 
9.คิดก าไร  10%  (79,618 x 10

100
 = 7,961.80)  7,961.80 บาท 

10. ก าหนดราคาขาย ตน้ทุน+ก าไร 79,618 + 7,961.80 = 
87,579.80 

87,900 บาท 
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4.4 โปรแกรมการจัดท าแพคเกจแกรนด์สวสิเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟ BERNINA EXPRESS  

ทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป 
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ซูริค – น า้ตกไรน์ – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก-คูร์ – น่ังรถไฟเบอนิน่า – ลูกาโน่ - Fox Town Outlet- 

 – อนัเตอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – เซอร์แมท– แมทเทอร์ฮอร์น – 

อนิเทอร์ลาเค่น – จุงเฟรา – ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี – หมู่บ้าน MURREN - ทะเลสาบ THUN 

 – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล- ซูริค  

ก าหนดการเดินทาง 19-26 ตุลาคม 2561 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที1่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค 

00.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศช้ัน 4 พร้อมเจ้าหน้าทีบ่ริษัท คอยอ านวยความสะดวกเอกสารขึน้เคร่ืองบิน 

วนัที2่ ซูริค – น า้ตกไรน์ – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก 

01.00 น. เหินฟ้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสายการบินสวิวอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์ไลน์ 

(LX)เทีย่วบินที ่123 

06.00 น.  ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะออกเดิน

ทางเขา้สู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ  ชมความ

สวยงามของน ้าตกไรน์ ซ่ึงเกิดจากแม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป แม่น ้ า

แห่งน้ีเกิดข้ึนจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ ผ่านลิค

เท่นสไตน์เขา้สู่ทะเลสาบคอนสแตนทท่ี์กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กบัเยอรมนั 

ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนทก่์อก าเนิดแม่น ้าไรน์สายใหญ่ ไหลผา่นหนา้ผา

สูงชนัท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  จากน้ันน า

ท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวง

และแควน้ในเวลาเดียวกนั เป็นแควน้ท่ีร ่ ารวยมาก เน่ืองจากบริษทัขา้มชาติมาเปิดอ๊อฟฟิต 

ในแควน้น้ีมากท่ีสุด 

 ท าให้อตัราการเก็บภาษีของแควน้น้ีต ่าท่ีสุดในประเทศสวิส(อตัราการครอบครองรถหรู

มากท่ีสุดในสวิส) น าท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี น าท่าน
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เดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบท่ีทางรัฐบาลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท าจุดชมชีวิตสัตวน์ ้ าใตท้ะเลสาบ 

ท่านจะเห็นพนัธ์ุปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้

พื้นเมือง ของท่ีระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวสิฯ ราคาพิเศษกวา่แควน้อ่ืนๆ 

เทีย่ง  บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ HAN MONGOLIAN BARBECUE  

บ่าย น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซุก เป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม แห่งหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

มีความงดงามของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาแอล์ปท าให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งข้ึน มอง

ไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้มเพื่อชมความงามของบา้นเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ท่ี

สวยงามน่ารัก 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ MALTESER THAI HAUS น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

พกัที:่  SOMMERAU  หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที3่  คูร์ – น่ังรถไฟเบอนิน่า – ลูกาโน่ - Fox Town Outlet 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าคณะน่ังรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” Bernina Express ซ่ึงเป็นรถไฟชม

วิวแบบพาโนรามาที่มีช่ือเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศ

ทิ  วทศัน์ท่ีสวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ หมู่บา้นท่ีสวยงามตั้งเรียงรายกระ

จดัการจาย เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง และผา่นเส้นทางหลายจุดท่ีถูกประกาศให้

เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหวา่งการเดินทาง รถไฟจะแล่นผา่นเกลเชอร์ ขา้มเทือกเขา

แอลป์ท่ีระดบัความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผสัและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวย

ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจมิรู้เบ่ือหน่าย ทิวทศัน์สองขา้งทางจะ

เปล่ียนไปทุกนาที อุโมงคล์อดใตภู้เขาทั้งลูก สะพานสูงขา้  มเหวลึกและธารน ้ าแข็งท่ีอยูใ่กล้

แค่เอ้ือมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

แห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลาง

ธรรมชาติของกลางหุบเขา   

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ BISTROT & PIZZA ARGENTINO 
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บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางส่เมืองลูกาโน Lugano เมืองสวยริมทะเลสาบ  ซ่ึงมีบรรยากาศ

แบบอิตาลี ผสมฝร่ังเศสเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษ์ความสวยงามไวไ้ด้เป็นอย่างดี น าท่าน

เดินทางสู่ “ฟอกซ์ทาวน์เอาทเ์ล็ท”  *Fox Town Outlet*  ซ่ึงเป็นเอาทเ์ล็ทท่ีใหญ่อยูติ่ดกบั

พรมแดนระหวา่งประเทศอิตาลีและสวติเซอร์แลนด ์แมแ้ต่คนอิตาลีเองยงัขา้มพรมแดนมาช้

อปป้ิงท่ีฝ่ังสวิสกนัมากมาย ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่

โลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่น กางเกงดีเซล Diesel ,Gucci , Prada , 

Dior ,Bally ,Channel ฯลฯ มีเวลาให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง หรือ เดินเท่ียวชม

เมือง ส าหรับท่านท่ีไม่ชอบการชอ้ปป้ิง บริเวณฟ็อกซ์ทาวน์แห่งน้ียงัมีซุปเปอร์มาเก็ตช่ือดงั 

Coop ท่านสามารถเลือกซ้ือผลไม,้ ขนม หรือช็อคโกแล็ตต่างๆ / น าคณะเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า *** อสิระอาหารมือ้ค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที:่  HOTEL CAMPIONE TICINO หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที4่ ลูกาโน่ – อนัเตอร์แมท – น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส – เซอร์แมท 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่ “เมืองอนัเดอร์แมท”  Andermatt ซ่ึงเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงาม มีเวลาให้

ท่านได้บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอนัเงียบสงบไวเ้ป็นท่ี

ระลึก 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ SCHWEIZERHOF 

บ่าย น า ค ณ ะ สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ กั บ ก า ร น่ั ง ร ถ ไ ฟ  “ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ

เพรส” Glacier Express (เส้นทางสวยท่ีสุด) ผา่นชมภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

มีทั้งอุโมงค,์ สะพาน, หุบเหว, สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กวา่เมตร ตลอด

เส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน ้ าแข็งเจ้าของเส้นทาง  Furka–

Oberralp–Bahn ท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์ อิสระกบัการชมวิวทิวทศัน์ระหวา่งการ

เดินทาง 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ  WALLSERTUBE / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที:่  HOTEL  ASTORIA/ หรือระดับใกล้เคียง 
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วนัที5่   เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น – อนิเทอร์ลาเค่น 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าคณะเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดิน ตั้งอยูบ่น

ความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้แก๊ส

และน ้ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบั

จากประสบการณ์ในการเดินทางคร้ังน้ี อิสระใหค้ณะไดเ้ดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงาม

ของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์” จากเมืองเซอร์แมท ซ่ึงมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือ

ระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงท่านสามารถเห็นไดจ้ากเมืองเซอร์แมท  ช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ 

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า ยอด

เขาทรง ปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย ์น าไปเป็น

แบบเคร่ืองเล่นบ๊ิก ธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด์  ตลอดจนทิวทศัน์

โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ RESTAURANT CHEZ 

บ่าย น าท่านเดินทางลงเขาดว้ยรถไฟ ฟันเฟือง ลงสู่เมืองอินเทอลาเค่น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นใน

เมืองแสนสวยแห่งน้ี ในเมืองเต็มไปดว้ยร้านคา้ และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบา้นพกัของ

ชาวสวสิ ในสไตลช์าเล่ทท่ี์สวยงาม เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ไดเ้วลา

สมควรน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัเมืองแองเกิลเบิร์ก 

ค ่า *** อสิระอาหารมือ้ค ่าเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง *** 

พกัที:่  Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที6่ อนิเทอร์ลาเค่น – จุงเฟรา – ถ า้น า้แข็ง1,000 ปี – หมู่บ้าน MURREN 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าคณะพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ท่ีไดช่ื้อวา่ “สูงท่ีสุดในยโุรป” เป็นพื้นท่ี “มรดกโลก”  

ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าท่านเดินทางเขา้สู่ “หมู่บา้นกริลเดลวาลด์” เพื่อ “นัง่

รถไฟ” ท่องเท่ียวธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของสวิสเซอร์แลนด์ แลว้

เปล่ียนเป็นรถไฟสายภูเขาท่ี “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟท่ีจะน าท่านเดินทางลอดอุโมงคท่ี์
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ชาวสวสิฯไดข้ดุเจาะไวท่ี้ความสูงถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในโลก” บนยอด

เขาจุงเฟราท่ีมีความหมายว่า “สาวน้อย” ท่ีมีความสูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึง

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น Top of Europe น าชม “ถ ้าน ้ าแข็ง 1,000 ปี”  ท่ีมีอายุกวา่ 1,000 ปี 

และ “ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน ้ าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ ้ าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงามอยูใ่ต้

ธารน ้ าแข็ง 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอยา่งเตม็อ่ิม 

เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย น าคณะท่านเขา้ชมถ ้าน ้าแขง็ 1,000ปี Ice Palace ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้ าแข็งเขา้ไปถึง 30 

เมตร พร้อมชมน ้าแขง็แกะสลกัรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมววิทิวทศัน์และสัมผสัหิมะท่ีลานพลา

โต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก 

จากนั้นเดินทางสู่หมู่บา้น MURREN เป็นเมืองบนเขา มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ  สูง

จากระดบัน ้ าทะเล 1,650 เมตร เป็นหมู่บา้นท่ีอยู่ก่ึงกลางระหวา่งหุบเขาเลาเทอร์ บรุนเนน 

กบัยอดเขาชิลธอร์น มูร์เรินเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นหนา้ผาท่ียืน่ออกไปในอากาศ ดา้นล่างคือ

หุบเขาเลาเทอร์บรุนเนน เป็นหมู่บา้นปลอดสารพิษไม่มีรถยนตต์อ้งเดินเทา้เท่านั้น 

ค ่า บริการอาหารมือ้ค ่า ณ LITTLE THAI 

พกัที:่  HOTEL CENTRAL CONTINENTAL หรือระดับใกล้เคียง 

วนัที7่         อนิเทอร์ลาเค่น – ทะเลสาบ THUN – ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล- ซูริค – สนามบิน 

เช้า บริการอาหารมือ้เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ห้องอาหาร F.I.T.)  
 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ลาเค่น ” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด ์

เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบ 2 แห่ง คือ Thunersee และ Brienzersee 

ใจกลางเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกแอล์ฟ ยอดเขาน้อยใหญ่ สวยงามประดุจเทพนิยาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเ  ขาจุงเฟราอนัลือช่ือรวมทั้งสวนสาธารณะ ท่ีสวยงาม

นาฬิกาดอกไมป้ระจ าเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินค่าต่างๆ มากมายทั้งของท่ี

ระลึก และนาฬิกาสวสิฯยีห่อ้ต่างๆ หรือเลือกเสียงโชคในสถานคาสิโน ฯลฯ 
เทีย่ง บริการอาหารมือ้กลางวนั ณ RESTAURANT BAEREN 
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บ่าย จากนั้นน าคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียว

บนัทึกภาพไวม้ากท่ีสุดน าคณะไปถ่ายรูปกบั “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์ร าลึกถึงการ

เสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่

ฝร่ังเศส น าท่านเดินชมเมืองเก่าเดินขา้ม “สะพานไมค้าเปล” ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึง

เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด ทอดตวัขา้ม “ แม่น ้ ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากวา่ 660 

ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้

เม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดิน 

เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วนัที8่ ท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ 

23.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภาพพร้อมความประทบัใจ 
* หมายเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจาก

สายการบิน และสถานการณ์ในตา่งประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษัท

ฯ ได้มอบหมายให้ หวัหน้าทวัร์ผู้น าทวัร์ มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นีก้ารตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่

คณะเป็นส าคญั 
 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงเวลาเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

( มีเตียงเสริม ) 

พกัท่านเดียว / ห้อง 

จ่ายเพิม่ 

 

19-26 ตุลาคม 2561 87,900 87,900 85,900 26,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรป 
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ไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มี 

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนั 
เขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียน 
ยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืน 
ใหท้่านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความ 

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุก

คร้ัง) 
 หากท่านลืมสัมภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้
 *** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิดความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสัมภาระข้ึน 

หอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุ 

ในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้า
หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถ
ท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 
ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้
ถา้ท่านตอ้งการ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย 
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ 
ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 

ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เค
ร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะ
ครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่น
วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่
บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียม
เอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 
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 กรณวีซ่ีาที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
- ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ิน
แมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
- ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญั
ในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ 
REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตาม
จริงเท่านั้น 
- ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีา ตามกฎท่าน
จะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั 
ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสาร
ช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 

หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่า ใช้จ่าย
ทั้งหมด 100% 
ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 
ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลกิ   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ
เทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
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 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ านวน 3 รูป 

ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผู ้
เดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือ
รับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชี
อืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้
หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ 

  โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลข
บญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือ
บิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
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  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และ
หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่ง
เอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี
ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์
ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลโครงงาน 

 การศึกษาวิจัยโครงงานเร่ือง การจัดท าแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟ  
BERNINA EXPRESSท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative research) มี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการในการซ้ือแพคเกจการท่องเท่ียว
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์กบับริษทั วนัเวิลด์ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั เพื่อน าขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ
มาใชใ้นการปรับปรุงและจดัท าแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟ BERNINA EXPRESSท่ี
สูงท่ีสุดในยโุรป ข้ึนมาใหม่ใหเ้ป็นทางเลือกแก่ลูกคา้ และบริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูท่ี้เคยใช้บริการ100คน พบว่าความพึง
พอใจด้านการบริการของหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงท่ีสุดท่ี 3.84 มีระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก รองลงมาคือ ความพึงใจดา้นการบริการของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ 3.78 มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก และ ความพึงพอใจดา้นการบริการทัว่ไป 
อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลเตรียมตวัก่อนการเดินทาง การให้บริการก่อนข้ึนเคร่ือง บริการของสายการบิน บริการ
ของคนรถ และรถโคช้ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ภาพรวมเหมาะสมกบัราคาท่ีจ่าย มีค่าเฉล่ียนค
วามพึงพอใจ 3.53 78 มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว และ 
ดา้นโรงแรมและท่ีพกั  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ 3.46 และ 3.27 ตามล าดบั มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัดีคณะ ผูศึ้กษาวิจยัจึงไดมี้ความสนใจท่ีจะจดัท าแพคเกจการท่องเท่ียวข้ึนมาเพื่อยกระดบัความ
พึงพอใจดา้นโปรแกรมท่องเท่ียว ดา้นโรงแรมและท่ีพกัใหอ้ยูใ่นระดบัดีมาก  

5.1.1ประโยชน์ทีอ่งค์กรหรือบริษัทได้รับ 

1.การเปิดเส้นทางใหม่ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ง่ายต่อเดินทางซ่ึงเหมาะกบัลูกคา้วยัสูงอายุหรือ
ส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการความสะดวกสบาย 

2.ช่วยใหบ้ริษทัไดรั้บตวัเลือกเพิ่มอีกหน่ึงเส้นทางในการจดัการน าเท่ียว 

3.หลงัจากท่ีปฏิบติัสหกิจเสร็จแลว้ บริษทัสามารถน าโปรแกรมไปใชไ้ดจ้ริง 
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5.1.2ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1.หลายบริษทัไดจ้ดัท าเส้นทางประเทศสวสิเซอร์แลนดข้ึ์นซ่ึงเกิดขอ้เปรียบเทียบใหก้บัลูกคา้ 

2.ค่าใชจ่้ายอาจไม่แน่นอนตามช่วงsaeson เท่ียวบิน และอ่ืนๆ 

3.เน่ืองจากระยะแรกและเวลาท่ีจ ากดัของการปฏิบติังาน นกัศึกษาสหกิจจึงมีความรู้ความสามารถไม่
มากนกั 

4.ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและหลากหลายอาจจะตอ้งศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

5.2ผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารโรงแรมท่ีพกัรถโดยสารท่ีใชเ้ดินทางรวมทั้งสายการบิน  

2.ไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนเอง รู้วธีิการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากข้ึน 

3.ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการขายโปรแกรมทวัร์ของบริษทั 

4.ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานจริงรู้จกัล าดบัความส าคญัของงาน 

ขอ้เสนอแนะของการออกปฏิบติังานสหกิจ 

5.3ข้อเสนอแนะ 

1.นกัศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลาเวลาและปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ขององคก์ร 

2.นกัศึกษาสหกิจควรมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอ 
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