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บทคัดย่อ
การจัดทาแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์ แลนด์ เส้นทางรถไฟสาย เบอร์ นิน่าเอ็กเพลสที่สูงที่สุดใน
ยุโรป มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเส้นทางและวิธีการเดินทางเข้าถึงยอดเขาจุงเฟราเพื่อ
นามาเป็ นทางเลื อกเพิ่ ม ของลู ก ค้า ให้แก่ บ ริ ษ ทั โดยนาเสนอให้ใ ช้เ ส้ นทางบิ นตรงสายการบิ น สวิส
อินเตอร์ เนชัน แนลแอร์ ไลน์ (LX) จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เข้าสู่ สนามบินซู ริค โดยจัดทา
โปรแกรมข้อมูลการเดินทางเป็ นจานวน 8 วัน 7 คืน เดินทางไปยังเมืองทั้งหมด 6 เมือง คือ คูร์ ลูกาโน่
อันเดอร์ แมท อินเทอร์ ราเค่น ลูเซิ ร์น จากการศึกษาคณะผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก
นัก ท่ องเที่ ย วที่ เคยเดิ นทางไปยัง ประเทศสวิส เซอร์ แลนด์ก ับ ทางบริ ษ ทั วันเวิล ด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวล
จานวน100คน พบว่าด้านการบริ การทัว่ ไปด้านการบริ การของหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยด้านการบริ การ
ของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นอยูใ่ นระดับดีมากแต่ดา้ นโปรแกรมการท่องเที่ยวและด้านโรงแรมและที่พกั อยูใ่ น
ระดับดี คณะผูว้ ิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวปรับร้านอาหารและเลือกใช้
โรงแรมระดับ 3ดาวขึ้ นมาเพื่อต้องการยกระดับความพึ งพอใจของลู กค้า ให้อยู่ใ นระดับดี มากโดยมี
สถานที่ท่องเที่ยวจุดเด่นที่เป็ นล่องเรื อชมธรรมชาติ2ทะเลสาบ นัง่ รถไฟ3ขบวน พิชิต2ยอดเขาจุงเฟรา
และแมทเทอร์ ฮอร์ นและเพื่อเสนอเป็ นเส้นทางใหม่ให้กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์แอนด์ทราเวล
คาสาคัญ: แพคเกจ สวิสเซอร์แลนด์
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รู ปภาพที่3.6 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐพล บุญมัน่
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า(กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า,2560)ได้ส รุ ปตัว เลข
นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มีท้ งั สิ้ น 8.96 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.26% มีการใช้
จ่ายออกนอกประเทศ 286,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.84%ในส่ วนภูมิภาคยุโรป มีคนไทยเดิ นทางไป
867,946 คน เพิ่มขึ้น 31.52% ค่าใช้จ่าย 51,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.72% โดย 3 ประเทศแรกที่ได้รับ
ความนิ ย ม ไปสหราชอาณาจัก ร มากที่สุ ด 181,162 คน เพิ่ ม ขึ้ น 6.12% ค่ าใช้จ่าย 14,215 ล้า นบาท
เพิ่มขึ้น 4.34% รองลงมา เยอรมนี 178,142 คน เพิ่มขึ้น 36.07% ค่าใช้จ่าย 10,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
43.17% และฝรั่งเศส 110,114 คน เพิ่มขึ้น 37.96% ค่าใช้จ่าย 6,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.64%
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ นหนึ่งในประเทศที่อยูใ่ นทวีปยุโรปและเป็ นประเทศที่ได้รับความนิย ม
นักท่องเที่ยวมาโดยตลอดเพราะสวิตเซอร์ แลนด์มีธรรมชาติสวยงามโดยเฉพาะภูมิประเทศแบบภูเขาซึ่ ง
มีเนื้อที่ของประเทศกว่า 60% โดยมีเทือกเขาที่สาคัญก็คือเทือกเขาแอลป์ และยอดเขาจุงเฟราประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์มีชื่อเสี ยงด้านการท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล เริ่ มตั้งแต่ฤดูหนาวที่เย็นจัดกับการเล่นสกีบน
เทือกเขาสู งฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนกับการชมดอกไม้ ทุ่งหญ้าและฤดูใบไม้ร่วงกับการชมใบไม้เปลี่ยนสี
ถึงแม้ว่าสวิตเซอร์ แลนด์จะเป็ นประเทศเล็กๆแต่ก็มีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาก
ที เ ดี ย วและจากตารางสถิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย วพบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางไปเที่ ย วประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์มีจานวน 33,690เพิ่มขึ้นถึง 71.08%ค่าใช้จ่าย 2,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.25% คณะผูว้ ิจยั
จึงสนใจที่จะจัดทาแพคเกจทัวร์ แกรนด์สวิตเซอร์ แลนด์นงั่ รถไฟสายคลาสสิ คพิชิตยอดเขาจุงเฟราเพื่อ
เสนอเป็ นแนวทางการจัดท าแพคเกจทัวร์ ใ ห้กบั บริ ษทั วันเวิล ด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวลและเป็ นทางเลื อ ก
ให้กบั ลูกค้าของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวลในการเลือกซื้ อแพคเกจการเดินทางให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า
จากการที่ได้เข้าไปปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวล เราก็ได้พบว่าเป็ นช่วงนอก
ฤดูการท่องเที่ยวจึงทาให้บริ ษทั ประสบปัญหาของยอดจองที่นอ้ ยลง ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาและได้
จัดทาโครงงานสหกิจเล่มนี้ข้ ึนมา เพื่อที่จะเสนอเส้นทางใหม่ให้แก่บริ ษทั วันเวิลด์ทวั รื แอนด์ทราเวล
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ เคยซื้ อแพคเกจทัวร์ แกรนด์สวิตเซอร์ แลนด์ของบริ ษทั
วันเวิลด์ทวั ร์แอนด์ทราเวล จากัด
2.เพื่อจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางสวิตเซอร์ แลนด์ข้ ึนมาใหม่เพื่อเสนอเป็ นเส้นทาง
การท่องเที่ยวใหม่ให้กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวลจากัดและเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1. ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตตารา หนังสื อ งานวิจยั ต่างๆและข้อมูลจากบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์
แอนด์ทราเวล เพื่อจัดทาแพจเกจการท่องเที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
2. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือลูกค้าจากทางบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์
ทราเวล
3. ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 31 สิ งหาคม 2561
4. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้ท ราบระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ที่ เคยใช้บ ริ ก ารในการซื้ อ แพคเกจการท่ องเที่ ย ว
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์แอนด์ทราเวล จากัด
2.เปิ ดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3.ได้แพคเกจการท่องเที่ยวใหม่เป็ นทางเลือกให้กบั ลูกค้าบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวลจากัด
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องการจัดทาโปรแกรมการท่องเที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์คณะผูจ้ ดั ทาได้
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ค้นเอกสาร พฤติกรรม ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานและจัดทาโครงงานให้สาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1. องค์ประกอบของสถานที่ท่องเที่ยว
2.1.1. ข้อมูลประเทศสวิสเซอร์แลนด์
2.1.2. สถานที่ท่องเที่ยว
2.1.3. ร้านอาหาร
2.1.4. โรงแรมที่พกั
2.1.5. สายการบิน
2.1.6. ข้อมูลการยืน่ วีซ่า
2.2. แนวคิดการท่องเที่ยว
2.3. แนวคิดการจัดรายการนาเที่ยว
2.4. แนวคิดการบริ หารจัดการการนาเที่ยว
2.5. การคิดต้นทุนและราคาขาย
2.6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 องค์ ประกอบของสถานที่ท่องเทีย่ ว
2.1.1 ข้อมูลประเทศสวิสเซอร์แลนด์และสถานที่ท่องเที่ยว
Pangpasika(2016) สวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส (Swiss
Confederation) เป็ นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเลและตั้งอยูใ่ นทวีปยุโรปตะวันตก โดยมี
พรมแดนติดกับ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรี ย และประเทศลิก
เตนสไตน์ นอกจากจะมีความเป็ นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์ แลนด์นับว่ามีการร่ วมมือกัน
ระหว่างประเทศเป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรนานาชาติหลายแห่ งนอกจากนี้ ลกั ษณะ
ของประเทศยังคล้ายกับประเทศเบลเยียมพื้นที่มากกว่า70%เป็ นเขตภูเขาคือเทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ า
สาคัญ คื อ แม่น้ าไรน์ แม่น้ าโรน แม่น้ าทิซิโน และแม่น้ าอิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญมีเพียง
หิ นแกรนิต หิ นปูน และหิ นที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
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สมาพันธรัฐสวิสประกอบด้วย 26 รัฐ ซึ่ งในระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 18 ต่างเคยเป็ น
รัฐเอกราช มีเขตแดน, กองทัพ และสกุลเงินเป็ นของตนเอง จนกระทัง่ มีการสถาปนาสมาพันธรัฐ
สวิสขึ้นในค.ศ. 1848 เมื่อแรกสถาปนาประเทศประกอบด้วย 25 รัฐ แต่มีการแยกบางส่ วนของรัฐ
แบร์ น ออกมาจัด ตั้ง เป็ นรั ฐ ฌู ว์ร าในค.ศ. 1979 รั ฐ ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ใ ช้
ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาทางการ แต่ก็จะมีบางรัฐในภูมิภาครอม็องดีซ่ ึ งประชากรส่ วนมากใช้ภาษา
ฝรั่งเศส และในรัฐตีชีโนประชากรส่ วนมากใช้ภาษาอิตาลี
ตารางที่ 2.1 รัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตรา
รหัส
อาร์ม

รัฐ

เมือง
หลวง

ประชาก
ร

พื้นที่
(กม.)

ความ
จานวน
หนาแน่
เทศบา
นต่อ
ล
(กม.)

ภาษา
ทางการ

GR

เกราบึน
เดิน
(Graubün
den)

คูร์

195,886

7,105

26

114

BE

แบร์น
(Bern)

แบร์น

992,617

5,959

158

352

VS

วาเล
(Valais)

ซียง

355,696

5,224

53

134

VD

โว
(Vaud)

โลซาน

773,407

3,212

188

318

ฝรั่งเศส

TI

ตีชีโน
(Ticino)

เบลลิน
โซนา

351,946

2,812

110

130

อิตาลี

SG

ซังคท์
กัลเลิน
(St.
Gallen)

ซังคท์
กัลเลิน

499,065

2,026

222

77

เยอรมัน

ZH

ซือริ ซ
(Zürich)

ซือริ ช

1,371,00
7

1,729

701

168

เยอรมัน

FR

ฟรี บูร์
(Fribourg
)

ฟรี บูร์

273,159

1,671

141

150

ฝรั่งเศส,
เยอรมัน

เยอรมัน,
โรแมนช์,
อิตาลี
เยอรมัน,
ฝรั่งเศส
เยอรมัน,
ฝรั่งเศส
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ตรา
รหัส
อาร์ม

ความ
จานวน
หนาแน่
เทศบา
นต่อ
ล
(กม.)

เมือง
หลวง

ประชาก
ร

พื้นที่
(กม.)

ลูเซิร์น

398,762

1,493

233

83

เยอรมัน

อาร์เกา

600,040

1,404

388

213

เยอรมัน

35,973

1,077

33

20

เยอรมัน

267,429

991

299

80

เยอรมัน

ชวีซ

154,093

908

143

30

เยอรมัน

เดอเลมง

72,782

839

82

57

ฝรั่งเศส

เนอชา
แตล

178,107

803

206

36

ฝรั่งเศส

โซโลท
วร์น

266,418

790

308

109

เยอรมัน

กลารุ ส

40,028

685

51

3

เยอรมัน

ลีสทาล

286,848

518

86

เยอรมัน

ออบวัล
เดิน
OW
ซาร์เนิน
(Obwald
en)

37,076

491

7

เยอรมัน

LU
AG
UR
TG
SZ
JU

NE

SO

GL

BL

รัฐ
ลูเซิร์น
(Luzern)
อาร์เกา
(Aargau)

อูรี (Uri)
ทัวร์เกา
(Thurgau)
ชวิซ
(Schwyz)
ฌูวร์ า
(Jura)
เนอชา
แตล
(Neuchâte
l)
โซโลท
วร์น
(Solothur
n)
กลารุ ส
(Glarus)
บาเซิลลันท์ชฟั ท์
(BaselLandschaf
t)

อัลท์
ดอร์อฟ
เฟราอิน
เฟ็ ลท์

502

66

ภาษา
ทางการ
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ตรา
รหัส
อาร์ม

รัฐ

ชัฟเฮาเซิน
SH (Schaffha
usen)
เจนีวา
GE
(Geneva)
นิดวัลเดิน
NW (Nidwald
en)
ZG

AI

BS

CH

ซูค (Zug)

ความ
จานวน
หนาแน่
เทศบา
นต่อ
ล
(กม.)

เมือง
หลวง

ประชาก
ร

พื้นที่
(กม.)

ซัฟเฮา
เซิน

79,836

298

246

26

เยอรมัน

เจนีวา

484,736

282

1,442

45

ฝรั่งเศส

ซตันส์

42,420

276

138

11

เยอรมัน

ซูค

อัพเพินท์
เซลล์อิน
เนอร์โร
เดิน
อัพเพินท์
(Appenzel เซลล์
l
Innerrhod
en)
บาเซิลชตัดท์
บาเซิล
(BaselStadt)
ประเทศ
สวิตเซอร์ แบร์น
แลนด์

122,134

239

416

11

ภาษา
ทางการ

เยอรมัน
เยอรมัน

15,974

173

87

6

เยอรมัน
198,290

37

5,027

3
เยอรมัน

8,327,126

41,285

174

2,289
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2.1.2 สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ามาใช้ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยงแกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์
รู ปภาพที่2.1ซูริค

(ที่มา; https://www.talontiew.com/zurich-old-town-area-altstadt/:)
ซู ริค หรื อ ซื อริ ช (Zürich) หรื อ ซู ริค (Zurich) เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์และเป็ นเมืองหลวงของรัฐซื อริ ช ตั้งอยูท่ างภาคกลางตอนเหนือของประเทศบริ เวณ
จุดเหนือสุ ดของทะเลสาบซือริ ช (Lake Zurich) มีประชากรในเขตตัวเมืองทั้งหมด 400,028 คน และ
ประชากรบริ เวณรอบตัวเมื องรวมทั้งสิ้ น 1.4 ล้า นคน ซื อริ ช เป็ นศูนย์กลางของระบบการขนส่ ง
มวลชนของประเทศ อาทิ ระบบขนส่ งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็ น
ที่ต้ งั ของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและการจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศ ซื อริ ชได้ถูก
ก่อตั้งมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวโรมันช่ วง 150 ปี ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งขณะนั้นซื อริ ชมีชื่อเรี ยกว่า
Turicum อย่างไรก็ตามร่ องรอยการเข้าอยู่อาศัยในซื อริ ชได้ถูกค้นพบว่ายาวนานถึง 6,400 ปี แล้ว
ในช่ วงยุคกลาง ซื อริ ชได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1,519 และเป็ นศูนย์กลางการปฏิวตั ิศาสนาคริ สต์
นิกายโปรแตสแตนท์ในยุโรปภายใต้การนาของ Ulrich Zwingli
ซื อริ ชใช้ภาษาเยอรมันเป็ นภาษาราชการ แต่อย่างไรก็ตามภาษาที่นิยมพูดกันเป็ นหลักคือ
เยอรมันแบบภาษาถิ่นสวิส (Alemannic Swiss German dialect) ซื อริ ชเป็ นเมืองชั้นนาของโลกและ
เป็ นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งซึ่ งตรงข้ามกับจานวนประชากร
ที่ค่อนข้างน้อยของประเทศ[9] เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันทางการเงินและการธนาคารยักษ์ใหญ่มากมาย
อีกทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของศูนย์วจิ ยั และศูนย์พฒั นาของประเทศ เนื่องจากมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่า
ซื อริ ชจึงดึ งดูดให้นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาตั้งบริ ษทั ของตนเป็ นจานวนมาก ในปี 2012 จากผล
การสารวจของ Monocle's 2012 "Quality of Life Survey" ได้จดั อันดับให้ซือริ ชเป็ นหนึ่งใน 25
เมืองที่น่าอยูอ่ าศัยมากที่สุด และจากหลายผลการสารวจตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2008 ยังได้จดั อันดับให้ซื
อริ ชเป็ นเมืองที่มีคุณภาพ
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รู ปภาพที่2.2 น้ าตกไรน์

(ที่มา;https://sites.google.com/site/helloswitzerlanddd/sthan-thi-thxng-theiyw/na-tkrinfall)
น้ าตกไรน์ (Rheinfall) เป็ นน้ าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าไรน์บริ เวณ
ทางเหนื อ ของนครซื อ ริ ชบริ เวณพรมแดนระหว่ า งรั ฐ ชั ฟ เฮาเซิ น กั บ รั ฐ ซื อ ริ ชในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ น้ าตกแห่ งนี้ มีความกว้าง 150 เมตรและสู ง 23 เมตร ในช่วงฤดูหนาว จะมีปริ มาณ
น้ าเฉลี่ยราว 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในฤดูร้อนจะมีน้ าเฉลี่ยมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วินาที ปลาทัว่ ไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ าตกแห่ งนี้ ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิ คเฉพาะตัวใน
การไต่ข้ ึนน้ าตก น้ าตกแห่ งนี้ถือกาเนิ ดขึ้นในยุคน้ าแข็งครั้งสุ ดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปี ที่
แล้ว ปั จจุบนั ถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผเู้ ยีย่ มชมมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
รู ปภาพที่2.3เมืองซุก

(ที่มา; https://www.tieweng.com/zug-fairly-tales-town-switzerland/)
เมืองซุ ก (Zug) ริ มทะเลสาบซุ ก (Zuger See) เมืองที่เห็นไกลๆจากมุมสู งของยอดเขาริ กิ
(Rigi kulm) นัน่ เอง เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ในเขตเมืองเก่า มีเสน่ห์มากๆ ตึกรามบ้านช่อง ปลูก
เรี ยงรายบนถนนแคบๆ ผนังตึกมีภาพวาดสี สันสดใสคล้ายๆกับเมืองลูเซิ ร์น ที่ยงั คงเอกลักษณ์ของ
เมืองไว้ได้เป็ นอย่างดี ว่ากันว่า "พระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบซุกสวยงามที่สุดในสวิส"
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รู ปภาพที่2.4คูร์

(ที่มา; https://en.wikipedia.org/wiki/Chur)
คูร์ (Chur หรื อ Coire) เป็ นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน และเป็ นเมืองเก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูท่ างทิศเหนือของรัฐ จากข้อมูลปี ค.ศ. 2006 มีพ้ืนที่ 28 ตร.กม. ตั้งอยู่
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลางราว 1,949 ฟุต (594 ม.)
รู ปภาพที่2.5เบอร์ นิน่า เอ็กซ์เพลส

(ที่มา; https://travel.mthai.com/world-travel/153208.html)
Bernina Express (เบอร์ นิน่า เอ็กซ์เพลส) ได้ชื่อว่าเป็ นหนึ่ งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด สู ง
ที่สุดในยุโรป และเป็ นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ อายุกว่า 100 ปี ให้บริ การ
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1910 จนถึงปัจจุบนั เป็ น 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้
เป็ นรถไฟเส้นทางสายมรดกโลก อีกทั้งเส้นทางรถไฟช่วงวนรอบสะพาน Brusio Spiral Viaduct
แบบ 360 องศานั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย นอกจากจะเป็ นเส้นทางรถไฟที่สวย
ที่สุดแล้ว Bernina Express ยังเป็ นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย มีระดับความสู งเหนือ
ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,253 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 121 กิโลเมตร และระหว่างทางยังลอด
ผ่านอุโมงค์ถึง 55 แห่ง รวมถึงสะพานอีกกว่า 196 สะพาน รถไฟจะวิง่ ไต่ระดับความสู งขึ้นไป จุดสู ง
ที่สูดคือ Ospizie Bernina สู งเหนื อระดับน้ าทะเล 2,253 เมตร Bernina Express (เบอร์นิน่า เอ็กซ์
เพลส) เป็ นเส้นทางรถไฟวิง่ จากเมือง Chur ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปยังเมือง Tirano ประเทศ
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อิตาลี ระหว่างทางที่เรานัง่ รถไฟนั้น จะเห็นบรรยากาศ ทัศนียภาพโดยรอบของธรรมชาติแบบ 360
องศา ผ่านกระจกบานใหญ่ ทั้งภูเขา Swiss Alps ที่ข้ ึนชื่อ , ทะเลสาบ , น้ าตก เป็ นต้น

รู ปภาพที่2.6ลูกาโน่

(ที่มา;
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) เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐตีชีโน ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
พรมแดนตินกับประเทศอิตาลี ประชากรในเมืองจึงใช้ภาษาอิตาลีเป็ นหลัก และถือเป็ นชุมชนภาษา
อิตาลีที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศอิตาลี เมืองลูกาโน่เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ทางตะวันออก
ของเมืองติดกับทะเลสาบลูกาโน ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็ นเมืองหลวงของรัฐลูกาโน่ ซึ่ งเคยดารงอยู่
ระหว่า งปี 1798–1803 ในปั จ จุ บ นั ลู ก าโนถื อ เป็ นศูนย์ก ลางทางการเงิ นที่ ใ หญ่ อ ันดับ สามของ
สวิตเซอร์ แลนด์รองจากซื อริ ชและเจนีวา พื้นที่ราว 10% ของเมืองนี้ ใช้ทาการเกษตร, 21.0% ใช้ทา
การป่ าไม้, 14.0% เป็ นบ้านเรื อนและถนนหนทาง ในปี 2016 สวิตเซอร์ แลนด์ได้เปิ ดใช้งานอุโมงค์
ฐานก็อทฮาร์ ท อุโมงค์สัญจรที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่ งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างซื อริ ชกับลู
กาโนเหลือเพียง 1 ชัว่ โมง 40 นาที
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รู ปภาพที่2.7 เมืองอันเดอร์ แมท

(ที่มา; https://www.booking.com/hotel/ch/charming-swiss-chalet-andermatt.th.html)
เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็กๆน่ารักๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ หลายๆ
คนจะรู ้จกั กันดี เนื่องจากเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติกกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส ไป
ยังหมู่บา้ นเซอร์ แมทอี กทั้งยังเป็ นเมืองพักผ่อนของนักสกี ทว่ั โลกอีกด้วยภายในหมู่บา้ นมีโบส์ ถ
เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล ออกแบบโดยชาวปารี สที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยศตวรรษที่ 12 และมีร้านค้าที่พกั
ต่างๆมากมายในการรองรับนักท่องเที่ยว
รู ปภาพที่2.8รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส

(ที่มา; http://www.gotogethertravel.com)
รถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) เป็ นรถไฟชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
สวิส “รถไฟด่วนที่ว่งิ ช้าที่สุดในโลก” นี้ ว่งิ จากเซอร์ แมตต์(Zermatt)ที่ตีนเขาแมตเทอร์ ฮอร์ น ผ่าน
บริ ก(Brig), อันเดอร์ แมต (Andermatt), โอเบอร์ รัลพ์พาส(Oberalppass), คูร์(Chur) และรถไฟอัลบู
ลา(Albula Railway) วิ่งจากเซนต์ มอริ ตซ์ (St. Moritz) ในกราวบึนเดน(Graubünden) เป็ นรถไฟที่
เกิดจากความร่ วมมือของ MGB และ RhB รถไฟชมทัศนียภาพอันล้ าสมัยนี้ ว่งิ ผ่านธารน้ าแข็ง, ภูเขา
และแม่น้ าอันตระการตาของสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยงั มีบริ การเสิ ร์ฟอาหารที่ทาขึ้นสดๆถึงที่นง่ั
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นอกจากกลาเซี ย ร์ เ อ็ก ซ์ เพรสแล้วยัง มี ร ถไฟภูมิ ภ าคที่ ว่ิง ทุ ก ๆชั่วโมงที่ ว่ิง ผ่า นเส้ นทาง
เดี ย วกั น โดยไม่ ต้ อ งมี ก ารจองที่ น่ั ง รถไฟกลาเซี ย ร์ เ อ็ ก ซ์ เ พรสมี ตู้ ร ถไฟแบบทัน สมัย ที่ มี
เครื่ องปรับอากาศและหน้าต่างบานใหญ่สาหรับชมวิว ให้คุณสามารถผ่อนคลายบนที่นง่ั สุ ดสบาย
และเพลิ ดเพลิ นไปกับทัศนี ยภาพอันสวยงามข้างทางรวมถึงอาหารปรุ งสดใหม่จากร้านอาหารบน
รถไฟ คุณสามารถขึ้นรถไฟนี้โดยใช้บตั รโดยสารในประเทศหรื อต่างประเทศแบบธรรมดา อย่างไร
ก็ตามมี การบังคับจองที่นง่ั โดยสามารถจองได้ที่สถานี รถไฟหรื ออนไลน์ผ่าน RhB สามารถใช้
Interrail ได้บางส่ วนของเส้ นทางซึ่ งดาเนิ นการโดย RhB เท่านั้น คือ จากดิ สเซนทิ ส/มุสแตร์
(Disentis/Mustér) ไปเซนต์ มอริ ตซ์ (St. Moritz)
สาหรับส่ วนที่ดาเนิ นการโดย MGB นั้น คุณจะต้องซื้ อบัตรโดยสารแยก ผูท้ ี่ถือบัตร Youth
Pass จะได้รับส่ วนลด 50% จาก MGB ส่ วนบัตรโดยสาร Eurail และ Swiss pass นั้นสามารถนัง่
รถไฟได้ตลอดเส้นทางแต่จะต้องจองที่นงั่ เพิ่มนอกจากกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรสยังมีรถไฟธรรมดาที่ว่ิง
ตามเส้นทางนี้ ซึ่ งคุ ณสามารถขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งจอง รถไฟเหล่านี้ เป็ นรถไฟที่มีที่นง่ั ธรรมดาและมี
หน้าต่างที่สามารถเปิ ดได้ (หน้าต่างรถไฟกลาเซี ยร์ เอ็กซ์เพรสไม่สามารถเปิ ดได้) หากคุณต้องการ
เดิ นทางด้วยรถไฟเหล่านี้ คุ ณจะต้องเปลี่ยนรถไฟที่ บริ ก(Brig), อันเดอร์ แมต (Andermatt), ดิ ส
เซนทิส/มุสแตร์(Disentis/Mustér) และในไรช์เนา-ทามินส์(Reichnau-Tamins) หรื อ คูร์ (Chur)
รู ปภาพที่2.9เซอร์แมท

(ที่มา; https://www.expedia.co.th/Zermatt.d4300.Travel)
เซอร์ แมท (เยอรมัน: Zermatt) เป็ นเมืองชนบทในเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยูใ่ นรัฐวาเล ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เมืองแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงด้านการปี นเขาและสกี รีสอร์ ทมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19
ภาคเศรษฐกิ จส่ วนใหญ่ของเมืองจึงขึ้นอยู่กบั การท่องเที่ยว เซอร์ แมทมีประชากร 5,714 คน (ค.ศ.
2016) ประชากรกว่า ครึ่ งหนึ่ งของเมื องนี้ ท างานอยู่ใ นโรงแรมและร้ า นอาหาร อย่างไรก็ ตาม มี
ประชากรถาวรหนึ่ งในสามเท่า นั้นที่เป็ นประชากรดั้งเดิ มของเซอร์ แมท ส่ วนที่ เหลื อย้า ยมาจาก
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ต่างประเทศ เมืองเซอร์ แมทมีกระเช้าลอยฟ้ าให้บริ การสู่ ไคลน์มทั เทอร์ ฮอร์ น ซึ่ งมีกระเช้าลอยฟ้ า
ข้ามไปยังหมู่บา้ นเบรย์-เชอรวีเนีย (Breuil-Cervinia) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นฝั่งประเทศอิตาลี
เมื่ อ มาเยือ นเซอร์ แ มท ไฮไลท์ห้า มพลาดคื อ มัท เทอร์ ฮ อร์ น ภู เ ขาซึ่ งมี ย อดแหลมทรง
สามเหลี่ยมอันเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ปี นเขา เล่นสกี หรื อปั่ นจักรยานขึ้นเขา ลิ้มลองเมนู
เด็ดในร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย และเพลิดเพลินไปกับความเงียบสงบของเมืองปลอดรถยนต์
แห่งนี้ ตื่นนอนพร้อมเสี ยงนกร้อง และเลือกกิจกรรมที่คุณอยากทาในเซอร์ แมท เดินไปตามถนนที่ปู
ด้วยหิ นผ่านกระท่อมเล็กๆ และโรงนา และสัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ ของเทือกเขาแอลป์ เซอร์ แมทมี
เส้นทางให้นักเดิ นป่ าและนักปี นเขาเลือกมากมายตามความสามารถและประสบการณ์ Breithorn
เป็ นภูเขาที่ข้ ึนได้ง่ายที่สุดในบรรดาภูเขาสู งทั้งหมด ส่ วนภูเขามัทเทอร์ ฮอร์ นและภูเขามอนเตโรซา
ซึ่งเป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์ ต้องใช้ประสบการณ์การปี นเขามากสักหน่อย
รู ปภาพที่2.10แมทเทอร์ฮอร์ น

(ที่มา; https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=travelsomewhere&month=06-022018&group=69&gblog=7)
แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) หินทรงพีระมิดที่สูงเด่นเป็ นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ อัน
ลือลัน่ ด้วยความสู ง 4,447 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล และรู ปทรงสามเหลี่ยมพีรามิด ณ จุดบนสุ ดของ
ยอดเขา สร้ างความงดงามยากที่จะหายอดเขาสู งลูกใดมาเทียบเคียง โดยรอบภูเขานี้ มีชื่อเสี ยงตรง
ส่ วนที่ เรี ย กว่า “ฮอร์ น” ที่ แปลว่า เขาสัตว์ หรื อยอดพีระมิดที่โค้ง ลงเล็ กน้อย ตั้ง ค่อมชายแดน
สวิตเซอร์ แลนด์และอิตาลี ในภาษาอังกฤษและเยอรมันเรี ยกว่า แมทเทอร์ ฮอร์ น ภาษาอิตาลีเรี ยกว่า
มอนเตแชร์ วีโน และภาษาฝรั่งเศสเรี ยกว่า มงแซร์ แวง แมทเทอร์ ฮอร์ นเกิ ดจากการเคลื่อนตัวของ
แผ่นเปลือกโลกเมื่อ 50 ล้านปี ก่อน เมื่อครั้งที่ทวีปแอฟริ กาและยุโรปเคลื่อนเข้ามาชนกัน รู ปร่ างยอด
ที่เห็ นอยู่น้ ี เกิ ดจากธารน้ าแข็งในยุคน้ าแข็งได้บดขยี้เป็ นวงรอบภูเขาระหว่างแมทเทอร์ ฮอร์ นและ
ยอดเขามอนสเตโรซาในอิตาลี ซึ่ งสู ง 4,634 เมตร คือช่ องเขาเอโอตุลสู ง 3,317 เมตร เป็ นจุดที่แซร์
เวียสกัลป์ บา กงสุ ลของจูเลียส ซี ซาร์ ผ่านมาและมองไปเห็นแมทเทอร์ ฮอร์ น ยอดพีระมิดที่แปลกตา
ของแมทเทอร์ ฮอร์ น หรื อ เขาสัตว์ เป็ นจุดบรรจบของแนวสันหยักคม เมื่อแอ่งกลม แอ่งที่ไหล่เขา
ชันถูกกัดเซาะหลุดออกไป สันเขาเหล่านี้ ยงั คงอยู่ ไม่ได้ถูกทาลายไปด้วย พีระมิดสามด้านทางทิศ
เหนือ ตะวันออก และใต้ คือผนังเรี ยบส่ วนหลังของแอ่งกลม ด้านที่หนั ไปทางทิศตะวันตกนั้นสู งชัน
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และแตกหักไปจนแทบไม่เหลื อร่ างรองแอ่งกลมให้เห็ นแอ่งกลมก่ อตัวจากหิ มะที่ตกลงมาอย่า ง
ต่อเนื่อง ทับถมโพรงบนไหล่เขา หิ มะที่ไม่ละลายอัดตัวเป็ นก้อนน้ า แข็งอยูภ่ ายใต้หิมะชั้นบนๆ แต่
ละปี หิ นที่อยูร่ อบๆ จะสึ กกร่ อนลงจากการกระทาของเกร็ ดน้ าค้างที่ทาให้ร้าว น้ าแข็งที่ค่อยๆกรี ดลึก
ลงไป และน้ าจากหิ มะละลายช่ วยกัดเซาะอีกแรง ทาให้แอ่งยิ่งลึกลงเรื่ อยๆ น้ าหนักที่เพิ่มขึ้ นทาง
ตอนบนค่อยๆ บีบให้น้ าแข็งหลุดออกไปทางด้านข้าง ไหลลงสู่ เบื้องล่างตรงจุดต่าสุ ดของขอบแอ่ง
และเกิดเป็ นธารน้ าแข็งใหม่ในที่สุด ความงามที่แปลกตาและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์
ฮอร์ น ทาให้มีบริ ษทั โด่งดังระดับโลกต่างช่ วงชิ งเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็ นเสมือนดัง่ ตัวแทน
สัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผคู้ นทัว่ โลกต่างรู้จกั กันเป็ นอย่างดี และผูผ้ ลิตหนัง
รายใหญ่พาราเมาท์พิคเจอร์ เป็ นสองบริ ษทั ยักษ์ที่นาแมทเทอร์ ฮอร์ นไปสร้างความร่ ารวยและเป็ นที่
จดจาของผูค้ นจากทัว่ โลก ความสวยงามของแมทเทอฮอร์ นนั้นเป็ นดัง่ ภาพวาดของจิตกรชื่อดัง ด้วย
ทะเลสาบแสนสวยสี นาเงินเข้มที่จะคอยสะท้อนความงดงามของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะตลอด
ทั้งปี เสมือนแผ่นกระจกบานใหญ่ อากาศที่แสนบริ สุทธ์ยากที่จะหาที่อื่นใดบนผืนแผ่นดินนี้มาเทียบ
รู ปภาพที่2.11อินเทอร์ ลาเค่น

(ที่มา; https://www.holidaystoeurope.com.au/home/european-destinations/switzerland/1160things-to-do-in-interlaken-switzerland)
เมือง Interlaken เป็ นเมืองในรัฐแบร์ นของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออก
เฉี ย งใต้ข องกรุ ง แบร์ น ไปราว 56 กิ โลเมตร อยู่ระหว่า งทะเลสาบไบร์ นซ์ ท างตะวันออก (Lake
Brienz) กับทะเลสาบทูน (Lake Thun) ทางตะวันตก และอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเล 570 เมตร ในอดีต
ทะเลสาบทั้ง 2 แห่ ง นั้น ติ ด กัน และไม่ ไ ด้ถู ก แบ่ ง โดยเมื อ ง Interlakenเหมื อ นตอนนี้ ทว่ า ด้ว ย
ปรากฎการณ์ ธรรมชาติ นับ ล้านปี มาแล้วที่ธ ารน้ าแข็งได้ไหลและกวาดต้อนพวกหิ น และดิ นมา
รวมกันจนกลายเป็ นพื้นดิ นยื่นออกมาในที่สุด นอกจากนี้ บริ เวณด้านทิศเหนื อของเมืองยังถูกปิ ด
ล้อมด้วยแนวเทือกเขา ทาให้ Interlaken มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มองลงมาจาก
มุมสู ง ในแต่ละปี มี นักท่องเที่ยวจานวนมากที่ถูกดึ งดูดให้มาที่ Interlaken เนื่ องจากเมืองนี้ เป็ น
จุดเริ่ มต้นสู่ Jungfraujoch ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของแนวเทือกเขาแอลป์ และได้ถูกขนาดนามว่า Top of
Europ
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รู ปภาพที่2.12ยอดเขาจุงเฟรา

(ที่มา; https://board.postjung.com/672295.html)
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มีความหมายว่า สาวน้อย เป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มี
ความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็ นสถานที่ที่ข้ ึนชื่ อในเรื่ องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็ น
Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด
3,571 เมตร
การขึ้ นสู่ ย อดเขาจุ ง เฟราสามารถท าได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซี ย ร์ เอ๊ก ซ์ เ พรส (Glacier
Express) รถไฟด่วนที่ว่งิ ช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านอุโมงค์
และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมด้วยหิมะ ที่นี่มีหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี เริ่ มต้นได้จากสองสถานี
คือ Grindelwald หรื อ Lauterbrunnen ผ่านสถานี Kleine Scheidegg และ Eigergletscher ก่อนจะขึ้น
สู่ สองสถานี ที่เหลื อโดยจะหยุดแวะพักเพียงสถานีละประมาณ 5 นาทีเท่านั้น คือสถานี Eigerwand
(ฝั่งด้านเหนื อของ ยอดเขา Eiger) และ Eismeer (ทางทิศใต้) ณ จุดสู งสุ ดคือลานน้ าแข็งขนาดใหญ่
เรี ยกว่า Sphinx
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รู ปภาพที่2.13ถ้ าน้ าแข็ง

(ที่มา; http://www.tripsbank.com/destination/glacier-grotto-2210.html)
ถ้ าน้ าแข็ง Glacier Grotto ถ้ านี้มีอายุกว่าพันปี มีความยาวถึง 130 เมตร และลึกที่สุดถึง 15
เมตร มีน้ าแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี อุณหภูมิขา้ งในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ อุณหภูมิ 1 ถึง 1.5 องศา
แต่ก็ทาให้ทุกคนติดใจในความแปลกตาของรู ปทรงน้ าแข็งที่สวยใสวาววับราวกับคริ สตัลของสวา
รอฟสกี้ มีพรมกันลื่นปูไว้ให้เดิน และภายในถ้ าประดับไฟหลากสี สัน ทาให้สวยงามมาก
รู ปภาพที่2.14หมู่บา้ นมู่เหริ น

(ที่มา; http://switzerland-guides.blogspot.com/2017/05/murren.html)
หมู่บา้ นมู่เหริ นmurren เป็ นหมู่บา้ นบนที่ราบสู งในรัฐแบร์ นของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มี
บรรยากาศความเป็ นสวิสแท้ๆ ระดับความสู งที่ 1,650 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลและไม่มีถนนเข้าถึง
การเข้าถึ งหมู่บา้ นนี้ มีเพียงทางรถไฟและกระเช้าลอยฟ้ าเท่านั้น หมู่บา้ นนี้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมในฤดูร้อนและฤดูหนาว จากหมู่บา้ นนี้สามารถมองเห็นยอดเขาได้สามแห่ ง คือ เขาไอเกอร์ , เขา
เมินช์ และเขายุงเฟรา แม้หมู่บา้ นมือเริ นมีประชากรเพียง 750 คน แต่โรงแรมมีมากถึง 2,000 เตียง
ตัวเมือง Murren นั้น มีลกั ษณะเป็ นหมู่บา้ นที่ซ่อนอยูร่ ะหว่างหุ บเขา มีประมาณร้อย - สองร้อยกว่า
หลังคาเรื อนนอกจากนี้ยงั มีลู่สกีความยาวรวมกว่า 52 กิโลเมตรและลิฟต์สกีจานวน 14 ตัว
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รู ปภาพที่2.15สะพานไม้ชาเปล

(ที่มา; https://www.lofttravel.com/2007/wp-content/uploads/2015/03/DSC4116.jpg)
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาด
ข้า มแม่ น้ ารอยส์ มี ป้ อมปราการแปดเหลี่ ย มตั้ง อยู่ ก ลางสะพาน เป็ นอี ก หนึ่ งสั ญ ลัก ษณ์ แ ละ
ประวัติศ าสตร์ ข องลู เซิ ร์น(Luzern)โดยใต้หลังคาคลุ มสะพานมี ภาพเขีย นเรื่ องราวประวัติความ
เป็ นมาของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ที่บอก
เล่าถึงประวัติของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ นจานวนมาก สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสี ยหายอย่างมาก
ใน ค.ศ. 1993 แต่ ไ ด้รั บ การซ่ อมแซมใหม่ จนอยู่ใ นสภาพที่ ดี เหมื อนเดิ ม ปั จจุ บ นั ได้ก ลายเป็ น
สัญลักษณ์ที่สาคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นอีกด้วย
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รู ปภาพที่2.16ทะเลสาบทูน

(ที่มาhttp://www.newgenstravel.com/product--124355-1.html;)
ทะเลสาบทู น เป็ นทะเลสาบบริ เ วณเทื อ กเขาแอลป์ ตั้ง อยู่ใ นรั ฐ แบร์ น ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ในอดี ตทะเลสาบแห่ งนี้เป็ นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบบรี เอินซ์ โดยมันเคยมี
ชื่ อว่า ทะเลสาบเว็นเดิ ล (Wendelsee) แต่ในคริ สต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็ น
สองทะเลสาบ คื อ ทะเลสาบทู น กับ ทะเลสาบบรี เอิ น ซ์ โดยมี แ ม่ น้ า อาเรเป็ นแม่ น้ า ที่ ค อยเชื่ อ ม
ทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น้ าอาเรจะไหลจากทะเลสาบบรี เอินซ์มาสู่ ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิว
น้ าของทะเลสาบบรี เอินซ์น้ นั อยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูนอยูร่ าว 6 เมตร บรรยากาศรอบทะเลสาบ
ทูนนั้นมีอาคารที่สวยงาม ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นบ้านเรื อนผูค้ นที่สร้างติดกับทะเลสาบ มีท้ งั ภูเขาและ
ธรรมชาติในวันที่อากาศดีแดดออก ชาวบ้านชาวสวิสจะก็ออกมาล่องเรื อที่ทะเลสาบแห่งนี้
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2.1.3 ร้ านอาหาร
รู ปภาพที่2.17 วันที่2 มื้อกลางวัน HAN MONGOLIAN BARBECUE (ประเภทอาหารเอเชีย,
มองโกเลีย และ บาร์บีคิว)

(ที่มา https://www.han.ch/56/standorte;)
รู ปภาพที่2.18 วันที่2 อาหารมื้อเย็น MALTESER THAI HAUS (ประเภทอาหารไทย เอเชีย)

(ที่มา; https://en.yelp.ch/biz/malteser-thai-haus-chur)
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รู ปภาพที่2.19 วันที่3 บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม sommerau chur

(ที่มา; https://www.makemytrip.com/hotels-international/switzerland/churhotels/hotel_sommerau-details.html)
รู ปภาพที่2.20 วันที่3 มื้อกลางวัน BISTROT & PIZZA ARGENTINO (ประเภทอาหาร พิซซ่า
อิตาลี)

(ที่มา; https://www.tripadvisor.co.za/LocationPhotoDirectLink-g188095-d2255778i44842126-Bistrot_Pizza_Argentino-Lugano_Canton_of_Ticino_Swiss_Alps.html)
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รู ปภาพที่2.21 วันที่4 บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม HOTEL CAMPIONE
TICINO

(ที่มา; https://www.hotel-campione.ch/en-us/gallery)
รู ปภาพที่2.22 วันที่4 มื้อกลางวัน Gasthaus zum Sternen (ประเภทอาหาร สวิสเซอร์แลนด์ ยุโรป)

(ที่มา; https://th.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g198795-d2364283-ReviewsGasthaus_zum_Sternen-Andermatt_Canton_of_Uri_Swiss_Alps.html)
รู ปภาพที่2.23 วันที่4 มื้อเย็น Vieux-Valais da Nico (ประเภทอาหาร อิตาลี พิซซ่า เมดิเตอเรเนียน)

(ที่มา https://www.zermatt.ch/en/Media/Restaurants-bars-clubs/Grill-Zermatt-Vieux-Valais-daNico;)
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รู ปภาพที่2.24 วันที่5 บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม HOTEL ASTORIA

(ที่มา; https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/)
รู ปภาพที่2.25 วันที่5 มื้อกลางวัน RESTAURANT CHEZ (ประเภทอาหาร ยุโรป เมดิเตอเรเนียน )

(ที่มา; https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188098-d1013561-i25249062Restaurant_Chez_Vrony-Zermatt_Canton_of_Valais_Swiss_Alps.html)
รู ปภาพที่2.26 วันที่6 บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม Hotel central continental

(ที่มา; https://www.booking.com/hotel/ch/central-continental.th.html)
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รู ปภาพที่2.27 วันที่6 มื้อเย็น LITTLE THAI

(ที่มา; https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g188081-d1940614-i222554566Little_Thai-Interlaken_Bernese_Oberland_Canton_of_Bern.html)
รู ปภาพที่2.28 วันที่7 มื้อกลางวัน RESTAURANT BAEREN (ประเภทอาหาร สวิส ยุโรป)

(ที่มา; http://www.restaurant-baeren-zug.ch/en/gallery/bildergalerie-weiss-blaue-wochen/)
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2.1.4 โรงแรมทีพ่ กั
รู ปภาพที่2.29 วันที่3 พักที่ HOTEL CAMPIONE TICINO

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

รู ปภาพที่2.30 วันที่4 พักที่ HOTEL ASTORIA

(ที่มา; https://www.hotel.de/de/astoria/hotel-139749/)
รู ปภาพที่2.31 วันที่5 พักที่ Hotel central continental

(ที่มา;
http://www.readytotrip.com/hotels/Switzerland/Canton%20of%20Bern/Interlaken/Interlaken/cent
ral_continental/)
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2.1.5 สายการบิน
ตารางที่2.2 การเปรี ยบเทียบสายการบิน4สายการบิน
สายการบิน / หัวข้อ

Swiss
International
Airlines (LX)

Qatar Airway
(QR)

เที่ยวบิน

ราคา

จานวน
เครื่ องบิน

- ขาออก
( BKK01:05 - ZRH 07:50 )
ใช้เวลา 11 ชม. 45 นาที
- ขากลับ
( ZRH 13:30 - BKK 05:30 )
ใช้เวาลา 11 ชม.
- ขาออก
(BKK 20:35 - DOH 23:45)
(DOH 2:25 - ZRH 07:50)
ใช้เวลา 16 ชม. 15 นาที
- ขากลับใช้เวลา 14 ชม. 25
นาที
( ZRH 18:05 – DOH 00:55)
(DOH 2:25 - BKK 13:30)

35,818 บาท

26,750 บาท

251 ลา

108 ลา

เส้นทางการบิน
ที่สาคัญ
ครอบคลุม 76 จุดหมา
ปลายทางทัว่ โลก
ในทวีปอเมริ กาเหนือ
อเมริ กาใต้ แอฟริ กา และ
เอเชีย

ครอบลุม 145 จุดหมาย
ปลายทางทัว่ โลก ในทวีป
ยุโรป
ตะวันออกกลาง แอฟริ กา
เอเชียแปซิฟิก อเมริ กา
เหนือ และ อเมริ กาใต้

กลุ่มพันธมิตร

โปรแกรมสะสมไมล์
และผลประโยชน์

โปรแกรมสะสมไมล์ คือ ไมล์
& มอร์ สามารถนาแต้มสะสม
( Star Alliance ) ที่ได้จากสายการบินใน
เครื อข่ายไปสะสมหรื อใช้แต้ม
สตาร์อลั ไล
กับรายการสะสมแต้มของสาย
แอนซ์
การบินอื่นๆในเครื อข่ายได้
พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไล
แอนซ์(Star Alliance )
จะได้รับไมล์สะสมในเเต่ละ
เส้นทางบินที่ จะสามารถนา
คะเเนนนั้นมาเเลกเป็ นตัว๋
( Oneworld) เครื่ องบินไปยังจุดหมาย
ปลายทางทัว่ โลกได้ พร้อมกับ
วันเวิลด์
นามาเป็ นส่วนลดในส่วนของ
การจองโรงเเรมที่พกั เเละรถ
เช่า ได้

26

สายการบิน / หัวข้อ

เที่ยวบิน

ราคา

จานวน
เครื่ องบิน

เส้นทางการบิน
ที่สาคัญ

78 ลา

ครอบคลุม 63 จุดหมาย
ปลายทางทัว่ โลก ในทวีป
ยุโรป ตะวันออกกลาง
เอเชียแปซิฟิก

293 ลา

ครอบคลุม 195 จุดหมาย
ปลายทางทัว่ โลก ในทวีป
เอเชีย ยุโรป อเมริ กาเหนือ
และโอเชียเนีย

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

Thai Airway (TG)

Air China (CA)

- ขากลับ
( ZRH 13:30 - BKK 05:30 )
ใช้เวลา 11 ชม.
- ขาออก
(BKK 01:00 - PEK 06:20)
(PEK 13:30 - ZRH 18:20)
ใช้เวลา 22 ชม. 20 นาที
- ขากลับ
(ZRH 18:05 – PEK 12:10)
(PEK 19:35 - BKK 23:40)
ใช้เวลา 22ชม. 45 นาที

36,873 บาท

23,468 บาท
ราคาถูกทีส่ ุ ด

กลุ่มพันธมิตร

โปรแกรมสะสมไมล์
และผลประโยชน์

โปรแกรมสะสมไมล์ คือ ไมล์
& มอร์ สามารถนาแต้มสะสมที่
( Star Alliance ) ได้จากสายการบินในเครื อข่าย
ไปสะสมหรื อใช้แต้มกับ
สตาร์อลั ไล
รายการสะสมแต้มของสายการ
แอนซ์
บินอื่นๆในเครื อข่ายได้
พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไล
แอนซ์(Star Alliance )

โปรแกรมสะสมไมล์ คือ ไมล์
& มอร์ สามารถนาแต้มสะสมที่
( Star Alliance ) ได้จากสายการบินในเครื อข่าย
ไปสะสมหรื อใช้แต้มกับ
สตาร์อลั ไล
รายการสะสมแต้มของสายการ
แอนซ์
บินอื่นๆในเครื อข่ายได้
พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไล
แอนซ์(Star Alliance)
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ตารางที่2.3 การเปรี ยบเทียบสัมภาระสายการบิน4สายการบิน
สายการบิน / หัวข้ อ

สั มภาระ

- ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด : อนุญาตให้นากระเป๋ าสัมภาระโหลดได้ 1 ใบ
น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม เเละสามารถนาถือขึ้นเครื่ องได้ 1 ใบ
น้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม
- ผูโ้ ดยสารชั้นธุรกิจ : อนุญาตให้นากระเป๋ าสัมภาระโหลดได้ 2 ใบ
Swiss International
น้ าหนักไม่เกินใบละ 32 กิโลกรัม เเละสามารถนาถือขึ้นเครื่ องได้ 2 ใบ
Airlines (LX)
น้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม
- ผูโ้ ดยสารชั้นหนึ่ง : อนุญาตให้นากระเป๋ าสัมภาระโหลดได้ 3 ใบ
น้ าหนักไม่เกินใบละ 32 กิโลกรัม เเละสามารถนาถือขึ้นเครื่ องได้ 2 ใบ
น้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม
- ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด : สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้สูงสุ ด 2 ชิ้น
โดยเเต่ละชิ้นมีน้ าหนักได้สูงสุ ด 23 กิโลกรัม
Qatar Airway (QR)

Thai Airway (TG)

- ผูโ้ ดยสารชั้นธุรกิจ : สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้สูงสุ ด 2 ชิ้น
โดยเเต่ละชิ้นมีน้ าหนักได้สูงสุ ด 32 กิโลกรัม
- ผูโ้ ดยสารชั้นหนึ่ง : สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้สูงสุ ด 2 ชิ้น โดย
เเต่ละชิ้นมีน้ าหนักได้สูงสุ ด 32 กิโลกรัม
-ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวม
ไม่เกิน 30 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋ าสัมภาระขึ้นสู่ หอ้ งโดยสารได้
น้ าหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม
-ผูโ้ ดยสารชั้นธุรกิจ: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวมไม่
เกิน 40 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋ าสัมภาระขึ้นสู่ หอ้ งโดยสารได้
น้ าหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม
-ผูโ้ ดยสารชั้นหนึ่ง: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวมไม่
เกิน 50 กิโลกรัม เเละสามารถถือกระเป๋ าสัมภาระขึ้นสู่ หอ้ งโดยสารได้
น้ าหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม
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ตารางที่2.3 การเปรี ยบเทียบสัมภาระสายการบิน4สายการบิน
สายการบิน / หัวข้ อ

สั มภาระ

Air China (CA)

-ผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวม
ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
-ผูโ้ ดยสารชั้นธุรกิจ: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวมไม่
เกิน 32 กิโลกรัม
-ผูโ้ ดยสารชั้นหนึ่ง: สามารถโหลดสัมภาระใต้เครื่ องได้น้ าหนักรวมไม่
เกิน 32 กิโลกรัม
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2.1.6 ข้ อมูลการยื่นวีซ่า
เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่า VISA (ผูย้ นื่ ต้องมาโชว์ตวั ที่สถานฑูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)
 หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3
หน้า
 รู ปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป
ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลัก ฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุ ด *ค้ า ขาย หลัก ฐานทางการค้า เช่ น ใบรั บ รองจาก
กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้ เดิ นทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิ น 3 เดือนนับจาก
เดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออก
จดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานฑูต
 *ข้ าราชการ หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิ นท่านละ 1 ฉบับ (สถานฑูตรับบัญชี ออมทรัพย์เท่านั้น ส่ วน
บัญชี อื่นๆ นอกจากออมทรั พย์และเอกสารแสดงทางการเงิ นอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้ง นี้
เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ที่สุด)
*หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานฑูต พร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดย
ละเอี ยดทุ กหน้าย้อนหลัง 6 เดื อน กรุ ณาสะกดชื่ อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชี เล่ ม
เดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ3-5 วันทาการ)
*เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดา
มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา และ มารดา
ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบตั ร 1 ชุด สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า1 ชุด สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)1ชุด
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การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ น
การถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานฑูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วหากต้องการ
ขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
2.2 แนวคิดการท่องเทีย่ ว
การท่ องเที่ ยวเป็ นกิ จกรรมอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ซ่ ึ ง กระท าเพื่อผ่อนคลายความตึง เครี ย ดจ
กิจการงานประจา โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งโดยไม่คานึง
ว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรื อไกล และการเดินทางนั้น จะมีการค้างแรมหรื อไม่ ปรี ชา แดงโรจน์ (2544:
29-30) ได้อา้ งถึ ง คานิ ยามการท่องเที่ยวขององค์การสหประชาชาติที่ได้จดั ประชุ มว่าด้วยการเดินทาง
และท่องเที่ยว ณ กรุ งโรม เมื่อปี พ.ศ. 2506 ไว้วา่ หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ
1) ต้องมีการเดินทาง 2) ต้องมีสถานที่ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ 3) ต้องมีจุดมุ่งหมาย
ของการเดินทาง
ซึ่ งได้อธิ บายเพิ่มเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางท่องเที่ยว
ต้องมิใช่ เพื่อการประกอบอาชี พ และการไปอยูป่ ระจา และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้ ได้แก่ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อวัฒนธรรมหรื อ ศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อ
การกีฬาและบันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร
เหตุ จู ง ใจให้ ค นเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว นัก ท่ อ งเที่ ย วมี เ หตุ จู ง ใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมา จากปั จ จัย
ดังต่อไปนี้
ปั จจัยผลักดัน เป็ นแรงกระตุน้ จากภายในตัวบุคคลมาจากสาเหตุ คือ ความอยากรู้อยากเห็น
และความพึงพอใจปั จจัยดึ งดูด เป็ นแรงกระตุน้ จากเงื่อนไขภายนอก เช่น ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั มี เหตุ จูงใจอื่ นๆอี ก คือเหตุ จูงใจทางด้านร่ างกาย หมายถึ ง ความต้องการพักผ่อนความ
ต้องการแสวงหา สิ่ ง แปลกใหม่ เหตุ จูง ใจด้า นวัฒ นธรรม หมายถึ ง มู ล เหตุ จู ง ใจด้า นความสัม พัน ธ์
ระหว่างบุคคล มูลเหตุดา้ นสถานภาพและเกียรติภูมิ ซึ่ งมูลเหตุเหล่านี้ เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรม
การท่องเที่ยว Middleton อธิ บายถึงปั จจัยต่างๆซึ่ งถือว่าเป็ นตัวกาหนดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจท่องเที่ยวของมนุ ษย์ คื อ 1) สภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั 2) ลักษณะของประชากร 3) สภาพ
ภูมิศาสตร์ 4) สภาพสังคมและวัฒนธรรม 5) นโยบายของรัฐและกฎระเบียบต่างๆ 6) ราคา 7) ความ
สะดวกในการเดินทาง 8) การโฆษณาประชาสัมพันธ์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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2.3 แนวคิดการจัดรายการนาเทีย่ ว
การจัดรายการนาเที่ยวหรื อการจัดรวมผลิตภัณฑ์ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์,2542)หมายถึงการจัด
รวมสิ นค้า และบริ ก ารการท่ อ งเที่ ย วหลายๆอย่า งที่ เหมาะสมเข้า ด้ว ยกันเพื่อ ตอบสนองกลุ่ ม ตลาด
เป้ าหมายของธุ รกิจการจัดรวมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจะกระทาได้3 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1.)ผูป้ ระกอบธุ รกิจ (Supplier) รายเดียวกันเป็ นผูจ้ ดั แล้วหาตลาดลูกค้าและจาหน่ายเอง เช่น
Hotel weekend package โรงแรมจัดรวมที่พกั อาหารและกิจกรรมพักผ่อนอื่นๆ ไว้สาหรับลูกค้า
ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย
2.3.2.)ผูป้ ระกอบธุ รกิ จหลายรายร่ วมกันจัดรวมผลิ ตภัณฑ์แล้วรวมขายเป็ นผลิ ตภัณฑ์เดี ย ว
(Single Product) ในราคาเหมาจ่าย ทาให้ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกซื้ อในราคายุติธรรมและทา
ให้ผลิตภัณฑ์ขายง่ายกว่าการขายเดี่ยว
2.3.3) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จการจัดนาเที่ยว (Tour Operator) บริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยว
(Travel Agent) เป็ นผูจ้ ดั รวมผลิตภัณฑ์แล้วจาหน่ายเอง โดยจ่ายค่านายหน้า(Commission) ให้แก่
ผูป้ ระกอบธุ รกิจนั้นๆ การจัดแบบนี้ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหลากหลาย เป็ นช่องทางการ
จัดจาหน่ายที่สาคัญของผูป้ ระกอบธุ รกิจและทาให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริ ญเติบโตอย่างไรก็ตาม
การจัดรายการนาเที่ ยวของธุ รกิ จนาเที่ยวแต่ละแห่ งจะต้องมี 3 ขั้นตอน (บุญเลิ ศ จิตตั้งพัฒนา,
2543) คือ
2.3.3.1. การวางแผนการจัดรายการนาเที่ยว
 การวางแผนก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายในการวางแผนการจัดรายการนาเที่ ยวจาเป็ นต้อง
ก าหนดลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายให้แน่ นอนว่า เป็ นใครในการก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายอาจ
กาหนดจากอาชีพอายุการศึกษา รายได้ฯลฯ
 การวางแผนก าหนดสถานที่ น่ า ชมเป็ นการวางแผนก าหนดประเภททรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่ตอ้ งการจะเข้าชมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยต้องทาการศึกษาว่า
ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วประเภทใดที่ ก าลัง อยู่ใ นความนิ ย มซึ่ งอาจจะเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในการวางแผน เลือกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อน่าชมนั้นควรเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้คือ
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-ต้องกาลังอยูใ่ นความนิยม
-มีส่ิ งอานวยความสะดวกพร้อมพอสมควร
-มีส่ิ งดึงดูดอย่างกว้างขวางแก่คนทุกกลุ่ม
-มี ร ะยะทางไกลพอสมควรเนื่ อ งจากระยะทางไกลจะดึ ง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย ว
มากกว่าและให้รายได้แก่ธุรกิจนาเที่ยวได้ดีกว่าด้วย
-มีฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงที่เหมาะสม
-มีตวั แทนหรื อลูกค้าแนะนาให้กาหนดไว้ในรายการท่องเที่ยว
 การวางแผนกาหนดวันเดินทาง เป็ นการวางแผนกาหนดจานวนวันเดินทางท่องเที่ยว
แต่ไม่ควรนานเกิ นไป และควรกาหนดวันเดิ นทางในวันหยุดหรื อเทศกาล จะทาให้
นักท่องเที่ยวสามารถไปได้สะดวก แต่จะมีปัญหาเรื่ องที่พกั ในช่วงวันหยุด
 การวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง เป็ นการวางแผนกาหนดค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซึ่ งจะต้องกาหนดว่าจะรวมค่าใช้จ่ายอะไรไว้บา้ ง และ
ค่าใช้จ่ายอะไรไม่รวมไว้บา้ ง เช่ น ค่าอาหารจะให้มีกี่ม้ือ แต่ละมื้อจะกิ นดีขนาดไหน
เป็ นต้น
 การวางแผนการส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการวางแผนส่ งเสริ มการตลาดเพื่อกระตุน้ หรื อ
เร่ งเร้ าให้นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรายการนาเที่ยวของเรา แม้ว่าเราจะมีการจัด
รายการน าเที่ ย วที่ ดี แ ต่ ถ้า ไม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ย่อ มไร้ ป ระโยชน์ จึ ง ต้อ งใช้ก ารส่ ง เสริ ม
การตลาดเป็ นเครื่ องมือช่ วยนอกจากนั้นยังเป็ นที่ยอมรับกันว่าแม้รายการนาเที่ยวที่มี
คุ ณ ภาพเท่ า เที ย มกัน นัก ท่ อ งเที่ ย วจะเลื อ กซื้ อ รายการน าเที่ ย วที่ มี ร ะบบส่ ง เสริ ม
การตลาดที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
2.3.3.2 การดาเนินการจัดรายการนาเที่ยว
การเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเป็ นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการจัดรายการนา
เที่ยวที่ได้วางแผนไว้แล้วโดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนรายละเอียดการจัดรายการนาเที่ยว
ประกอบด้วย
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 แผนที่แสดงที่ต้ งั และระยะทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง ทาให้สามารถคานวณ
ระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างคร่ าวๆ
 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไป เช่น แผ่นพิมพ์วารสาร หรื อ สิ่ งตีพิมพ์อื่นๆ ที่มี
ประวัติและข้อมูลอื่นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
 รายละเอี ยดของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ ง ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจที่พกั แรม ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นค้าที่ระลึก เป็ นต้น
 รายละเอียดเกี่ ยวกับการเดินทาง เช่ น ประเภทของการขนส่ งที่จะเดิ นทาง ตารางการเดิ นทาง
ของการขนส่ ง ค่าโดยสาร ที่ต้ งั โรงพยาบาล ที่ต้ งั สถานีตารวจ เป็ นต้น
 การสารวจเส้นทางรายการนาเที่ยว เป็ นการเดินทางไปสารวจของรายการนาเที่ยวที่ได้วางแผน
ไว้โดยจะกาหนดเส้นทางสารวจไว้ ดังนี้
-ยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทาง
-ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ
-ความยากง่ายในการเดินทาง
-จุดท่องเที่ยว จุดหยุดพัก จุดพักรับประทานอาหาร จุดพักแรม จุดซื้ อสิ นค้าที่ระลึก
-มาตรฐาน ศักยภาพและคุณภาพของบริ การ ณ จุดต่างๆ ในข้อ 4
-กิจกรรมการท่องเที่ยว
 การติ ดต่อกับธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นการเดิ นทางไปติดต่อเจรจาเอง ทาให้สามารถสัม ผัสกับ
สถานที่จริ ง บรรยากาศของสถานที่ รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและได้รายละเอียดดี ยิ่งขึ้ น
ธุ รกิจที่ตอ้ งติดต่อเจรจา ได้แก่
-ที่พกั แรม เมื่อสารวจแล้วว่าจะมีจุดพักแรมที่ใดต้องติดต่อกับธุ รกิจที่พกั แรมในจุดนั้น
อาจเป็ นโรงแรม บัง กะโล รี ส อร์ ท ฯลฯ พร้ อมทั้ง เจรจาเรื่ องราคาค่ า ห้องและจอง
ห้องพักด้วย
-อาหารเครื่ องดื่ ม เมื่อสารวจแล้วว่าจะต้องมีจุดพักรั บ ประทานอาหารกี่ แห่ ง ก็ต้อง
ติ ดต่อกับร้ านอาหารที่มีชื่อของจุดพัก นั้นๆ ไม่ค วรจัดรายการอาหารซ้ ากันระหว่า ง
เดินทาง
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-จุ ดแวะชมระหว่า งทาง เมื่ อส ารวจแล้วว่า จะแวะชมจุ ดไหนและชมอะไร ถ้า หาก
จาเป็ นต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อน หรื อจะต้องเสี ยค่าเข้าชม หรื อต้องมีการจอง
ล่วงหน้าก็ตอ้ งติดต่อดาเนินการให้เรี ยบร้อย
-ยานพาหนะเดินทาง เมื่อสารวจแล้วว่าจะต้องใช้ยานพาหนะใดเดินทาง ซึ่ งอาจจะต้อง
ใช้ยานพาหนะมากกว่าหนึ่ งชนิ ดก็ได้ นอกจากนั้นยังต้องคานึ งถึ งจานวนวันในการ
เดินทางเพื่อจะได้ติดต่อสารองที่นง่ั หรื อเช่ายานพาหนะตามต้องการให้เรี ยบร้อย
 การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยว เป็ นการเขียนรายละเอียดของรายการนาเที่ยวที่กาหนดไว้
โดยผสมผสานกับข้อมูลที่ได้ไปสารวจมา ซึ่ งการเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสามารถ
เขียนได้เป็ น 2 ชนิดใหญ่ คือ
-การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยว เป็ นการเขียนรายละเอียด
รายการนาเที่ ย วแบบคร่ า วๆ เพื่อ ให้นัก ท่ อ งเที่ ย วทราบว่า รายการนาเที่ ย วนี้ มี ก าร
เดินทางท่องเที่ยวกี่วนั เริ่ มออกเดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดการเดินทางวันไหน เดินทางโดย
ยานพาหนะใดออกเดินทางเมื่อไร สิ้ นสุ ดที่ไหน พักที่ใด มีการเลี้ยงอาหารมื้อใดบ้างไม่
เลี้ยงมื้อใดบ้าง จุดแวะพักหรื อจุดแวะชมอยูท่ ี่ไหน แต่ละแห่ งใช้เวลาเท่าไร ซึ่ งอาเขียน
รายการนาเที่ยวได้2 แบบ คือ
-การเขียนรายการนาเที่ยวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเที่ยวพร้อมวันเดินทาง
ไปและกลับหรื อบอกจานวนวันเดินทางท่องเที่ยว
-การเขียนรายการนาเที่ยวแบบกาหนดเป็ นตารางที่บอกการท่องเที่ยวอย่างละเอียด ซึ่ ง
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบย่อยๆ คือ (1) แบบ Outline Itinerary เป็ นการเขียนรายการนา
เที่ ย วที่ บ อกก าหนดการท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะวัน อย่ า งไม่ มี ร ายละเอี ย ดและ (2) แบบ
Descriptive Itinerary เป็ นการเขียนรายการนาเที่ยวบอกกาหนดการท่องเที่ยวแต่ละวัน
อย่างละเอียดตามเวลาที่กาหนดอย่างคร่ าวๆ
-การเขียนรายละเอียดรายการนาเที่ยวสาหรับหัวหน้าทัวร์ เป็ นการเขี ยนรายการนา
เที่ยวอย่างละเอียดสาหรับหัวหน้าทัวร์ โดยการนารายละเอียดรายการนาเที่ยวที่เขียน
เพื่อนักท่องเที่ ยวมาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ ยวกับการนัดหมายที่ตอ้ งติดต่อ หมายเลข
โทรศัพท์ สถานที่ฉุกเฉิ นพร้อมหมายเลขโทรศัพท์เช่น โรงพยาบาล โรงพัก บริ ษทั รถ
เช่ า (ในกรณี เกิ ดรถเสี ย) นอกจากนั้นยังมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าแต่ละจุดต้องใช้เวลา
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เท่าไร สถานที่น่าชม จุดพัก กิ จกรรมที่จะทา หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะต้อง
ติดต่อในกรณี ฉุกเฉินด้วย
-การเขี ย นระบุ เ งื่ อนไขไว้ใ นรายการน าเที่ ย ว หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงใดๆ เกิ ด ขึ้ น
นัก ท่ องเที่ ย วไม่ ส ามารถเอาผิดได้ โดยระบุ เงื่ อนไขไว้ ดัง นี้ “หมายเหตุ : ราคาและ
รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า”
2.4 แนวคิดการบริหารจัดการการจัดนาเทีย่ ว
การจัดการการจัดนาเที่ยวมีองค์ประกอบที่สาคัญ (อานาจ งามบุญรัตน์, ม.ป.ป.) คือ
2.4.1.) การดาเนินการบริ การนาเที่ยวนั้น ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่ วม (ตกลงรายการนา
เที่ ยว+ผูเ้ สนอขายรายการ+มัค คุ เทศก์นาเที่ย ว) การจัดการร่ วมคิด/วางแผน/ดาเนิ นการขาย
รายการ/ได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน การจัดการนี้ ควรอยู่ในรู ปแบบคณะกรรมการ/
สหกรณ์/บริ ษทั ชุมชน
2.4.2.) การจัดรายการนาเที่ยว ควรแจ้งรายการท่องเที่ยวให้กบั นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเพื่อ
นักท่องเที่ยวมีการเตรี ยมตัวเดินทางได้ถูกต้อง มุ่งเน้นการให้ความรู้ การสร้างประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการเดินทางและให้ขอ้ คิดกับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ซึ่ งมีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
2.4.2.1.) แจ้งกาหนดการเดินทางนับแต่การเดินทางถึงสิ้ นสุ ดรายการ
2.4.2.2.) แจ้งราคาค่าบริ การ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนื อจากค่าบริ การ/การให้บริ การ
เดินทาง
2.4.2.3.) แจ้งอุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริ การ/ส่ วนไหนนักท่องเที่ยวจะต้องจัดเตรี ยมไปเอง
รวมทั้งบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
2.4.2.4.) มัคคุเทศก์เป็ นผูร้ อบรู้(กรณี ภาษาต่างประเทศจะต้องแจ้งความสามารถบริ การ
ภาษาด้วย)
2.4.2.5.) แนะน าแนวคิ ด /ข้อ ควรพิ จ ารณาแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้เ กิ ด ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่น้ นั
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2.4.3.) การจัดบริ การอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีการประสานประโยชน์ร่วมกันกับ
ประชาชนในท้อ งถิ่ น อาทิ การบริ ก ารเดิ น ทาง+การขนส่ ง /การบริ ก ารลู ก หาบ/มัค คุ เทศก์
ท้อ งถิ่ น /การบริ การอาหารท้อ งถิ่ น (สะอาด) การบริ การนั้ นจะต้อ งมี ก ารพัฒ นาให้ มี
มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและเป็ นมิตรไมตรี
2.4.4. มัคคุเทศก์น้ นั จะต้องเป็ นมัคคุเทศก์ที่มีคุณสมบัติดงั นี้
2.4.4.1. มีความรอบรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็ นอย่างดี
2.4.4.2. มีความสามารถในการสื่ อความหมาย/ การสื่ อสารที่ดี
2.4.4.3.มีบุคลิกภาพและความประพฤติสร้างความศรัทธาและความประทับใจ/ความ
เป็ นมิตรไมตรี กบั บุคคลทัว่ ไปและนักท่องเที่ยว (การแต่งกาย/การวางตัว/การเอาใจใส่ /
การตรงต่อเวลา/รู ้จงั หวะการทากิจกรรม/มีสุขภาพแข็งแรง)
2.4.4.4. เป็ นผูท้ ี่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้(สังเกต/อ่าน/จด/รู้จกั ถาม/มีความคิดสร้างสรรค์)
2.4.4.5.รักและรู ้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ
2.4.4.6. มีศีลธรรม มีความกล้าตัดสิ นใจ และกาหนดจุดยืนของตนเอง เคารพหลักการ
และเหตุ ผล หมัน่ พิจารณาตัวเอง และมีทศั นคติที่ดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ผูจ้ ดั รายการนาเที่ยวจะต้องแนะนา
รายการเดินทาง การให้บริ การและแจ้งกับนักท่องเที่ยวถึงการเตรี ยมตัวเดินทางใกล้ชิด
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและถูกต้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่ น ต้องแจ้งถึงข้อ
ควรปฏิบตั ิและข้อห้ามตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น
- การเดินทางเข้าชมศาสนสถาน โดยส่ วนใหญ่ควรแต่งกายในชุดเรี ยบร้อยแต่บางแห่ ง
กาหนดการบังคับการใช้สีสันของเสื้ อผ้า แบบของเสื้ อผ้า และบางแห่ งต้องเดินด้วยเท้า
เปล่า เป็ นต้น
- การร่ ว มงานประเพณี ท ้อ งถิ่ น บางโอกาสเข้า ร่ ว มงานพิ ธี หรื อ บางโอกาสร่ ว ม
รับประทานอาหาร เช่ น งานเลี้ยงขันโตก/พาข้าวแลง/งานจัดบายศรี ตอ้ นรับ ต้องแจ้ง
ให้ทราบถึงการแต่งกายและวิธีการร่ วมงาน/วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร เป็ นต้น

37

- การเดินทางสู่ แหล่งธรรมชาติ ควรแต่งกายให้เหมาะสมและกลมกลืนกับธรรมชาติ
อาทิการเดินป่ าดูนก/แมลง และสัตว์ป่า ควรใช้เสื้ อผ้าสี เขียว ดาน้ าตาล ไม่ควรใช้สีแดง
ส้ม เหลืองเพราะทาให้สัตว์ป่ามองเห็นแต่ไกลจะตื่นหนีเตลิดไป แม้แต่การใช้อุปกรณ์
รองเท้าเดินในป่ าที่เปี ยกชื้น ควรใช้รองเท้าผ้าใบที่เกาะพื้นเพื่อเดินทางไม่ลื่นหกล้มง่าย
- การจัดนาเที่ ย วทุ ก ครั้ งควรมี ก ารประเมิ นผลการบริ ก าร เพื่ อผูจ้ ดั จะได้น าผลไป
ปรับปรุ งแก้ไขให้การบริ การดีข้ ึน
2.5.การคิดต้ นทุนและราคาขาย
ปั จจัยกาหนดราคารายการนาเที่ยว(บุญเลิศ จิตตั้งพัฒนา , 2543) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนด
ราคารายการนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย ซึ่ งมีปัจจัยสาคัญอยู่ 5 ปัจจัย คือ
2.5.1. คุณภาพของรายการนาเที่ยว เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดราคารายการนาเที่ยว
ถ้า หากก าหนดรายการน าเที่ ย วมี คุ ณภาพสู ง ราคาก็ ม กั จะต้องสู ง ด้ว ย เช่ น การจัด
รายการนาเที่ยวที่เลือกสถานที่ดีมีที่พกั ดียานพาหนะขนส่ งดีรับประทานอาหารหรู เป็ น
ต้น
2.5.2.ลักษณะเฉพาะของรายการนาเที่ยว เป็ นการจัดรายการนาเที่ยวที่มีลกั ษณะแปลก
เด่นเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่แตกต่างจากคู่แข่ง ย่อมทาให้สามารถกาหนดราคาสู ง
กว่าราคาทัว่ ไปได้เช่ น จัดรายการนาเที่ยวที่ให้นกั ท่องเที่ยวขี่ชา้ ง ล่องแพ นัง่ รถม้าชม
เมืองเป็ นต้น
2.5.3. สภาพการแข่ งขัน เป็ นปั จจัยที่ ส าคัญหนึ่ ง ที่ มี ผลต่ อการก าหนดราคา ถ้า หาก
ตลาดใดมีสภาพการแข่งขันสู ง การกาหนดราคาก็ไม่สามารถกาหนดสู งได้ท้ งั นี้ ตอ้ ง
คานึงถึงราคาคู่แข่งขัน
2.5.4. ฤดู ก าล ถ้า จัด รายการน าเที่ ย วในช่ วงฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย ว สิ นค้า หรื อบริ ก าร
ท่องเที่ ยวมักจะไม่ ลดราคาให้ผูซ้ ้ื อมากนักเพราะถื อว่าเป็ นเวลาทองของการดาเนิ น
ธุ รกิจ ทาให้ตน้ ทุนการจัดรายการนาเที่ยวสู งจึงต้องคิดราคารายการนาเที่ยวสู งตามด้วย
2.5.5. กาไรที่ตอ้ งการ โดยทัว่ ไปราคารายการนาเที่ยวมักประกอบด้วยต้นทุนการผลิต+
ต้นทุนการจัดการ+กาไร ถ้าหากธุ รกิ จนาเที่ยวใดต้องการกาไรมากก็จะทาให้ราคาสู ง
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กว่าคู่แข่งขัน อาจขายรายการนาเที่ยวไม่ได้จึงมักกาหนดอัตรากาไรอยู่ระหว่าง 1020%
2.5.6.โครงสร้างราคารายการนาเที่ยว เป็ นส่ วนประกอบในการกาหนดราคารายการนา
เที่ยวแบบเหมาจ่าย ซึ่ งประกอบด้วยรายการที่สาคัญ 5 รายการ คือ
2.5.6.1) ค่าขนส่ ง เป็ นค่ายานพาหนะจากจุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวไปยัง
จุดหมายปลายทางและกลับ ซึ่ งอาจรวมถึ งค่ารับส่ งนักท่องเที่ยวจากสถานี
ขนส่ ง หรื อท่ า อากาศยาน ค่ า พาหนะขนส่ ง ภายในแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ค่ า ภาษี
สนามบิน ภาษีการเดินทางด้วย
2.5.6.2) ค่าที่พกั เป็ นค่าพักแรมของนักท่องเที่ยวที่รวมในราคาเหมาจ่ายด้วย
อาจเป็ นที่พกั ในโรงแรม เกสท์เฮาส์ บงั กะโล หรื อที่พกั แรมอื่นๆ ขึ้ นอยู่ก ับ
ประเภทลูกค้าเป้ าหมาย
2.5.6.3) ค่าอาหาร เป็ นค่าจัดเลี้ ยงอาหารแก่ นักท่องเที่ยว ซึ่ งอาจเลี้ ยงทุกมื้ อ
หรื อบางมื้อก็ไ ด้ โดยอาจเลี้ ยงแบบธรรมดาหรื อหรู หราก็ไ ด้ท้ งั นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ
ประเภทของลู ก ค้า เป้ าหมายแต่ ต้องแจ้ง ไว้ใ นรายการนาเที่ ย วว่า จะบริ ก าร
อาหารประเภทใด กี่ม้ือ มื้อใดบ้าง
2.5.6.4) ค่ า บริ การอื่ น ๆ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งจ่ า ยในการบริ การ
นักท่องเที่ยว เช่น ค่าเที่ยวชมเมือง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าเข้าชมการแสดง ค่าทิป
ค่าขนกระเป๋ า ค่ามัคคุเทศก์ ค่าประกันภัยเดินทาง ค่าเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
2.5.6.5) ค่าประกอบการและกาไร เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดรายการ
น าเที่ ย วแบบเหมาจ่ า ยพร้ อ มก าไรที่ ต้อ งการ โดยปกติ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดาเนิ นงานจัดรายการนาเที่ยวจะประกอบด้วยค่ าใช้จ่ายด้านการตลาดและ
ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ ส่ วนกาไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ ระกอบธุ รกิจนา
เที่ยวที่ตอ้ งเข้ามาเสี่ ยงในการดาเนิ นงานจัดนาเที่ยวโดยปกติมกั คิดในอัตรา
10-20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขึ้นอยูก่ บั สภาพการแข่งขันเป็ นสาคัญ
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2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อัญมณี อุดมถิรพันธุ์ ( 2559) ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อแพคเกจทัวร์ ต่างประเทศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานครการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อแพคเกจ
ทัวร์ ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยั
ประยุกต์จากแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ แนวคิดด้านการท่องเที่ยว แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และแนวคิดปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูด วิธีการสารวจเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ ายจานวน 400 คนจากผูท้ ี่เคยซื้ อแพคเกจทัวร์ เหมาจ่ายต่างประเทศจาก
บริ ษทั นาเที่ยวในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23 ถึง 39 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 15,000 ถึง 30,000 บาท 2) ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การทุกด้านอยูใ่ นระดับมากและด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านราคา รองลงมาเป็ นด้าน
บุ คลากรและ 3) ปั จจัยส่ วนบุ คคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อแพคเกจทัวร์ ของนักท่องเที่ยวและ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อแพคเกจทัวร์ ของนักท่องเที่ยว
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ผลดังกล่ าวสามารถตีความได้ว่าผูป้ ระกอบการธุ รกิ จท่องเที่ยวควรพัฒนา
ปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง โดยควรเน้นปั จจัยด้านราคาและด้านบุคลากร เพื่อให้เกิ ด
ความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
อูโก้ จูเนียร์ ซาลาโมเน(2560 ) ปั จจัยที่ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวชาวไทย ตัดสิ นใจซื้ อแพคเกจการ
เดิ นทางไปเที่ ยวประเทศอิ ตาลี งานวิจยั ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยว
ไทยชาวไทยซื้ อแพคเกจไปเที่ยวอิตาลี และวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาสิ นค้าทางการท่องเที่ยว
อิตาลีให้ตรงตามที่นกั ท่องเที่ยวต้องการโดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว
จานวน 400 คนผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอิตาลีกบั บริ ษทั ทัวร์ มีท้ งั เพศชายและหญิง
ส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001
- 45,000 บาทและจบปริ ญญาตรี โดยปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของบริ ษทั ทัวร์ ที่นกั ท่องเที่ยว
ให้ความสาคัญมากคือ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ สาหรับปั จจัยเฉพาะของอิตาลี นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
กับการมีชื่อเสี ยงของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ และ
รายได้ข องนัก ท่ องเที่ ย ว มี ผ ลต่ อระดับ การซื้ อแพคเกจไปเที่ย วอิ ตาลี ที่ แตกต่ า งกัน นอกจากนี้ ส่ วน
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ประสมทางการตลาดของบริ ษทั ทัวร์ และปั จจัยด้านภูมิประเทศ สกุ ลเงิ น สถานที่ยอดนิ ยม และการ
ประชาสัม พันธ์ข องประเทศอิ ตาลี มีความสัม พันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อแพคเกจการเดิ นทางไปเที่ย ว
ประเทศอิตาลีของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ชนิ ดาภา ไมตรี แก้ว (2554 ) การจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ มประเทศ
ตะวันออกกลางให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด กรณี ศึกษา บริ ษทั เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย์ จากัด การศึกษา
เรื่ องการจัดวางเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศตะวันออกกลางให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด กรณี ศึกษา บริ ษทั เอ็กซ์โซติกส์เกทอะเวย์จากัด ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามที่ ได้ทาการสารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกที่เข้ามาใช้บริ การการ
ท่องเที่ยวกับทางบริ ษทั ทาให้ทราบผลดังนี้ ระยะเวลาของโปรแกรมที่นกั ท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
สนใจมากที่สุดคือโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีระยะเวลา 10 วัน โดยมี งบประมาณค่าใช้ในการการเดินทาง
ท่องเที่ ยวแต่ล ะครั้งต่ อคนโดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 136,923 บาท ประเภทร้ านอาหารที่ต้องการใช้บริ ก าร คื อ
ร้านอาหารมุสลิมมาตรฐานของโรงแรมที่ตอ้ งการเข้าพักคือ โรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว ประเภท
ของสายการบินภายในประเทศไทยที่นิยมใช้บริ การ คือ สายการบินชั้นนาของประเทศได้ Thai Airways
และBangkok Airways ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว คือ เดินทางท่องเที่ยวแบบ Group Privateโดยนิยม
เดิ นทางท่ อ งเที่ ย วกับ ครอบครั วและแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใน 4 ภาคหลัก ๆได้แ ก่ ภาคกลางภาคใต้ ภาค
ตะวันออก ที่ นกั ท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่ตอ้ งการไปท่องเที่ยว จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ของ
แหล่งท่องเที่ยวแต่ละภาคมาปรับเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยวของโปรแกรมที่เป็ น
ระยะเวลาการท่องเที่ยว 10 วันโดยการคานึงถึง Save time ในการเดินทางแต่ละเส้นทางแต่ละวันเพี่อลด
ต้นทุนให้น้อยลงและทาการเปรี ยบเทียบต้นทุนและความคุม้ ค่าของ package ในแต่ละ Routeเพื่อเพิ่ม
รายได้และใช้เวลาที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยว โดยการน านักท่องเที่ยวไป shopping
กับทางร้านค้าที่บริ ษทั มี connectionซึ่ งทางบริ ษทั จะได้รับ commission จากทางร้านต่างๆโดยการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้กาหนดวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อทราบความความต้องการของลูกค้ากลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ในด้าน ราคา เวลา และสถานที่ ให้กบั ลูกค้ากลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3. เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวของแต่โปรแกรมการท่องเที่ยว
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั
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จากการศึกษาพบว่าหลังจากปรับเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้าในเส้นทาง
การท่องเที่ยวของโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 10 วัน และปรับเปรี ยบเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว
ของแต่ละโปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถ ลดต้นทุนรวมแต่ละโปรแกรม ลดเวลา เพิ่มรายได้และเพิ่ม
คุณภาพซึ่ งส่ งผลให้เพิม่ ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ ทราเวลแอนด์ทราเวลจากัด
ชื่อสถานประกอบการ: บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวลจากัด
ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ: 34/2-3 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพฯ 10170
3.2 ลักษณะการให้ บริการ
1.บริ การจัดนาเที่ยวช่วงสุ ดสัปดาห์ ,วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2.บริ การจัดนาเที่ยวหมู่คณะ ดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งหน่วยงานของราชการ และเอกชน
3.บริ การรับจองห้องพักทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
4.บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
5.บริ การสารองตัว๋ รถทัวร์ เส้นทาง กระบี่, นครศรี ธรรมราช, หาดใหญ่, พังงา (รถทัวร์ ของบริ ษท
ั )
6.บริ การรถเช่า รถตู ้ ,รถโค้ช VIP รุ่ นใหม่
7.บริ การจองรถไฟ, เรื อสาราญ, รถเช่าทวีปยุโรป, อเมริ กา, ออสเตรเลีย, และญี่ปุ่น, เอเชี ย ฯลฯ
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3.3 เกีย่ วกับบริษัทวันเวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า ONE WORLD TOUR AND TRAVEL CO.,
LTD. ได้เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจจัดนาเที่ยว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
ประเภทต่างประเทศ ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จนาเที่ยว เลขที่ 11/ 5298 จดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 2
สิ งหาคม 2550 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105550080418 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 34/2-3 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิ มพลี
เขตตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-4486338 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02-4486014, 028876491
ปั จจุบนั เป็ นสมาชิกในองค์กรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของประเทศไทย
1.สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว Office of Tourism Development(OTD)
2.สมาคมไทยธุ รกิจการท่องเที่ยว The Association of Thai Travel Agents(ATTA)
3.สมาคมไทยบริ การท่องเที่ยว Thai Travel Agents Association(TTAA)
3.4 โครงสร้ างองค์ กร
3.4.1 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.2 นักศึกษาฝึ กงาน นางสาวศศิชา ศิริวฒั นะตระกูล


ชื่อนักศึกษา : นางสาวศศิชา ศิริวฒั นะตระกูล



ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : Operation



หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
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1.
ทาหน้าที่รับโทรศัพท์
2.
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผูโ้ ดยสารจากหนังสื อเดินทาง
3.
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ เช่ น สายการบิน ร้านอาหารบนเรื อ บริ ษทั ทัวร์ สถานที่โชว์
และการแสดงต่างๆ

ภาพที่ 3.3 นักศึกษาฝึ กงาน นายบุรินทร์วชิ ญ์ อังคณาสาร

ชื่อนักศึกษา : นายบุรินทร์วชิ ญ์ อังคณาสาร


ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : Operation


หน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.
ทาหน้าที่รับโทรศัพท์
2.
ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผูโ้ ดยสารจากหนังสื อเดินทาง
3.
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สายการบิน ร้านอาหารบนเรื อ บริ ษทั ทัวร์ สถานที่โชว์
และการแสดงต่างๆ
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ภาพที่ 3.4 นักศึกษาฝึ กงาน นางสาวกฎกร วังซ้าย

ชื่อนักศึกษา : นางสาวกฎกร วังซ้าย


ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : Ticketing


1.

หน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก
ทาการสารองที่นงั่ บัตรโดยสารเครื่ องบินให้กบั ลูกค้าผ่านระบบ Amadeus และ Galileo

ภาพที่ 3.5 นักศึกษาฝึ กงาน นางสาวมณฑกานต์ มุจนะมลทิล

ชื่อนักศึกษา : นางสาวมณฑกานต์ มุจนะมลทิล


ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : Asia Operation


หน้ าที่และความรับผิดชอบหลัก
1.
ทาหน้าที่รับโทรศัพท์
2.
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สายการบิน ร้านอาหารบนเรื อ บริ ษทั ทัวร์ สถานที่โชว์
และการแสดงต่างๆ
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3.4.2 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา

ภาพที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐพล บุญมัน่



ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา : คุณณัฐพล บุญมัน่
ตาแหน่ ง : Sales

3.5 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2561
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ปรึ กษากับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาเรื่ องของการทาโครงงานสหกิจศึกษาในส่ วนของชื่อหัวข้อและ
เนื้อหา
2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3.เริ่ มทาการศึกษาและเขียนโครงงานที่จะนาเสนอ โดยมีพนักงานที่ปรึ กษาคอยแนะนา
4.สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5.จัดทาเอกสารประกอบโครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาคอยให้คาแนะนาในการทารู ปเล่มโครงงาน
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ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการ
พฤษภาคม
ดาเนินงาน
1.ตั้งหัวข้ อ
โครงงาน
2.ศึกษาและค้ นคว้า
รวบรวมข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ อง
3.เริ่มปฏิบัติเขียน
โครงงาน
4.สรุ ปและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
5.จัดทาเอกสาร
ประกอบโครงงาน

มิถุนายน

3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
2. เอกสาร
อุปกรณ์ซอฟแวร์ : 1. Microsoft Word
2. Microsoft PowerPoint
3. Microsoft Excel
4.PSPP

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน

ตุลาคม
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3.8 รู ปแบบงานวิจัย
การศึ กษาเรื่ องการจัดทาแพคเกจการท่องเที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อเป็ นช่ องทางใหม่
ของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพโดยวิธีการสังเกตเพื่อให้
ทราบปั ญหาของบริ ษทั การเก็บแบบสอบถามจากลูกค้า และการสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษาโดยใช้
เกณฑ์ในการวัดระดับความพึงพอใจดังนี้
ตางรางที่ 3.2 เกณฑ์วดั ระดับความพึงพอใจของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์แอนด์ทราเวล จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุ ง

ระดับคะแนน
4
3
2
1

ตารางที่ 3.3 ระดับการแปลค่าความพึงพอใจของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ทราเวล จากัด
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจดีมาก
ระดับความพึงพอใจดี
ระดับความพึงพอใจพอใช้
ระดับความพึงพอใจควรปรับปรุ ง

ระดับคะแนน
3.51-4.00
2.51-3.50
1.51-2.50
1.00-1.50
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1รายละเอียดทีม่ าโครงงาน
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ น1ในประเทศที่อยูใ่ นทวีปยุโรป และเป็ นประเทศที่ได้รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด เพราะสวิตเซอร์ แลนด์มีธรรมชาติสวยงาม ถึงแม้ว่าสวิตเซอร์ แลนด์จะ
เป็ นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเสน่ ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาก และจากตารางสถิติการ
ท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวประเทศสวิตเซอร์ แลนด์มีจานวน 33, 690เพิ่มขึ้น
ถึ ง 71.08%ค่าใช้จ่า ย 2,022ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.25% คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะจัดการจัดทาแพคเกจ
แกรนด์สวิสเซอร์ แลนด์เส้นทางรถไฟสาย BERNINA EXPRESSที่สูงที่สุดในยุโรปเพื่อเสนอเป็ นแนว
ทางการจัดทาแพคเกจทัวร์ ให้กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์แอนด์ทราเวลจากัด
4.1.1 ขั้นตอนการจัดทาโปรแกรม
4.1.1.1 ค้นหาข้อมูลการซื้ อแพคเกจโปรแกรมทัวร์ จากบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนทราเวล
จากัดที่ลูกค้าเคยซื้อและพึงพอใจในการใช้บริ การ
4.1.1.2 ค้นหาเส้นทางที่จะจัดทาโปรแกรม
4.1.1.3 ส ารวจร้ า นอาหารและโรงแรม สายการบิ น โดยใช้คุณ ภาพ ราคา ความ
สะดวกสบายและการเข้าถึงได้ง่ายเป็ นหลัก
4.1.1.4 ค้นหาข้อมูลและเวลาการเดินทางไปแต่ละสถานที่
4.1.1.5 วางแผนการเดินทาง
4.1.1.6 ร่ างโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน
4.1.1.7 สารวจราคาและคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.1.1.8 เขียนโปรแกรมการเดินทางโดยใช้แบบฟอร์ มของบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์
ทราเวล จากัด
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4.2ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทีเ่ คยซื้อแพคเกจทัวร์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
ผ่านบริษัทวันเวิลด์ ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การในการซื้ อ แพคเกจทัว ร์ ป ระเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์ผ่านบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริ การทัว่ ไป ด้าน
โปรแกรมการท่องเที่ยว ด้านโรงแรมและที่พกั ด้านการบริ การของหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย และ ด้าน
การบริ การของมัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ น โดยการเก็บแบบสอบถามจาก ลูกค้าที่ใช้บริ การในการซื้ อแพคเกจ
ทัวร์ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ผา่ นบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล 100 ท่าน โดยแบ่งเกณฑ์ความพึง
พอใจดังนี้
คะแนนความพึงพอใจ
ตารางที่ 4.1ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
ด้านการบริ การทัว่ ไป
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว
ด้านโรงแรมและที่พกั
ด้านการบริ การของหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ด้านการบริ การของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

𝑥̅
3.53
3.46
3.27
3.84
3.78

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 อธิ บายตารางได้วา่ ความพึงพอใจด้านการบริ การของหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งที่สุดที่ 3.84 มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมาคือ ความพึงใจ
ด้านการบริ การของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.78 มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
มาก
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านการบริ การทัว่ ไป
ความพึงพอใจ
ข้อมูลเตรี ยมตัวก่อนการเดินทาง
การให้บริ การก่อนขึ้นเครื่ อง
บริ การของสายการบิน
บริ การของคนรถ และรถโค้ช
ความสะดวกสบายในการเดินทาง
ภาพรวมเหมาะสมกับราคาที่จ่าย

𝑥̅
3.55
3.53
3.49
3.60
3.51
3.49

(S.D.)
0.58
0.58
0.61
0.57
0.54
0.56

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
ระยะเวลาการเดินทาง
รายละเอียดการท่องเที่ยว
ความครบถ้วนของรายการทัวร์

𝑥̅
3.42
3.45
3.52

(S.D.)
0.55
0.56
0.52

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดีมาก

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านโรงแรมและที่
พัก
ความพึงพอใจ
โรงแรม
อาหารและเครื่ องดื่ม

𝑥̅
3.30
3.24

(S.D.)
0.59
0.65

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ดี
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านการบริ การของ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
ความพึงพอใจ
บุคลิกภาพ / การแต่งกาย
มารยาท
ความรู้ที่ได้รับ
ความตรงต่อเวลา

𝑥̅
3.80
3.87
3.83
3.87

(S.D.)
0.40
0.34
0.38
0.34

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย 𝑥̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ ด้านการบริ การของ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ความพึงพอใจ
บุคลิกภาพ / การแต่งกาย
มารยาท
ความรู้ที่ได้รับ
ความตรงต่อเวลา

𝑥̅
3.79
3.81
3.75
3.77

(S.D.)
0.41
0.39
0.44
0.42

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.3สรุ ปผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิจยั โครงงานเรื่ อง การจัดท าแพคเกจแกรนด์ส วิส เซอร์ แลนด์เส้ นทางรถไฟสาย
BERNINA EXPRESSที่สูงที่สุดในยุโรป โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ที่เคยใช้บริ การในการซื้ อแพคเกจการท่องเที่ยวแกรนด์สวิตเซอร์ แลนด์กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์
ทราเวล จากัด เพื่อนาข้อมูลระดับความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุ ง และการจัดทาแพคเกจแกรนด์
สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย BERNINA EXPRESSที่สูงที่สุดในยุโรป ขึ้นมาใหม่ให้เป็ นทางเลือก
แก่ลูกค้า และบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าความพึงพอใจด้านการ
บริ การของหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู งที่สุดที่ 3.84 มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดี มาก รองลงมาคือ ความพึงใจด้านการบริ การของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
3.78 มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก และ ความพึงพอใจด้านการบริ การทัว่ ไป อันได้แก่ ข้อมูล
เตรี ยมตัวก่อนการเดิ นทาง การให้บริ การก่อนขึ้นเครื่ อง บริ การของสายการบิน บริ การของคนรถ และ
รถโค้ช ความสะดวกสบายในการเดินทาง ภาพรวมเหมาะสมกับราคาที่จ่าย มีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจ
3.53 78 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ส่ วนด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว และ ด้านโรงแรม
และที่พกั มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจอยู่ 3.46 และ 3.27 ตามลาดับ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ผู้
ศึกษาวิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะจัดทาแพคเกจการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อต้องการยกระดับความพึงพอใจ
ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว ด้านโรงแรมและที่พกั ให้อยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวจุดเด่น
เป็ น ล่องเรื อชมธรรมชาติ2ทะเลสาบ นัง่ รถไฟ3ขบวน และพิชิต2ยอดเขาจุงเฟราและแมทเทอร์ ฮอร์ น
โรงแรมระดับ3ดาว เป็ นจานวน4โรงแรม และร้านอาหารจานวน8ร้าน จากที่เลือกมาผูว้ ิจยั จึงศึกษาราคา
ต้นทุนและราคาขายได้ดงั นี้
ตารางที่4.7 สรุ ปค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
รายการ
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
2.ค่าที่พกั จานวน5คืน 4โรงแรม
3.ค่าอาหาร8มื้อ
4.ค่าขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
5.ค่าขึ้นกระเช้ายอดเขาแมทเทอฮอร์ น
6.ค่ารถไฟกลาเซี ย เอ็กเพรส
7.ค่ารถไฟเบอนิ น่า เอ็กเพรส
8.ยอดรวม
10
9.คิดกาไร 10% (79,618 x 100
= 7,961.80)
10. กาหนดราคาขาย ต้นทุน+กาไร 79,618 + 7,961.80 =
87,579.80

ราคา/คน
35,818 บาท
10,800 บาท
5,400 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
11,000 บาท
9,600 บาท
79,618 บาท
7,961.80 บาท
87,900 บาท
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4.4 โปรแกรมการจัดทาแพคเกจแกรนด์ สวิสเซอร์ แลนด์ เส้ นทางรถไฟ BERNINA EXPRESS
ทีส่ ู งทีส่ ุ ดในยุโรป
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ซู ริค – นา้ ตกไรน์ – ซุ ก – ล่ องทะเลสาบซุ ก-คูร์ – นั่งรถไฟเบอนิน่า – ลูกาโน่ - Fox Town Outlet– อันเตอร์ แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์ เพรส – เซอร์ แมท– แมทเทอร์ ฮอร์ น –
อินเทอร์ ลาเค่ น – จุงเฟรา – ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี – หมู่บ้าน MURREN - ทะเลสาบ THUN
– ลูเซิร์น – สะพานไม้ คาเปล- ซู ริค
กาหนดการเดินทาง 19-26 ตุลาคม 2561
( กรุ ณาสารองที่นั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพือ่ ความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)
วันที1่

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – ซู ริค

00.00 น. สมาชิ ก ทุ ก ท่ า นพร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ า ง
ประเทศชั้น 4 พร้ อมเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัท คอยอานวยความสะดวกเอกสารขึน้ เครื่องบิน
วันที2่

ซู ริค – นา้ ตกไรน์ – ซุ ก – ล่องทะเลสาบซุ ก

01.00 น. เหิ น ฟ้ าสู่ ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ โ ดยสายการบิ น สวิ ว อิ น เตอร์ เนชั่ น แนลแอร์ ไลน์
(LX)เทีย่ วบินที่ 123
06.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่ านพิธีการด่ านศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว นาคณะออกเดิ น
ทางเข้า สู่ “เมือ งซาฟเฮาส์ เซ่ น ” Schaffhausen เมื องชายแดนเยอรมัน -สวิส ฯ ชมความ
สวยงามของน้าตกไรน์ ซึ่ งเกิ ดจากแม่น้ าไรน์สายน้ านานาชาติที่สาคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ า
แห่ งนี้ เกิ ดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่ มจากเป็ นลาธารเล็กๆ ผ่านลิ ค
เท่นสไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่ก้ นั พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมัน
ส่ วนที่ลน้ ไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกาเนิดแม่น้ าไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผา
สู งชันที่เมืองซาฟเฮาส์ เซ่ นเกิดเป็ น “น้าตกไรน์ ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” จากนั้นนา
ท่ านออกเดินทางสู่ เมืองซุ ก (Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุ ก เมืองซุ กเป็ นทั้งเมืองหลวง
และแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็ นแคว้นที่ร่ ารวยมาก เนื่องจากบริ ษทั ข้ามชาติมาเปิ ดอ๊อฟฟิ ต
ในแคว้นนี้มากที่สุด
ทาให้อตั ราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ ต่าที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรู
มากที่ สุดในสวิส) นาท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่ าแก่ อายุกว่า 500 ปี นาท่าน
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เดิยนชมบริ เวณริ มทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทาจุดชมชีวิตสัตว์น้ าใต้ทะเลสาบ
ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่ งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้า
พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ
เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ HAN MONGOLIAN BARBECUE

บ่ าย

นาท่าน ล่ องเรือทะเลสาบซุ ก เป็ นทะเลสาบที่สวยงาม แห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
มีความงดงามของทัศนี ยภาพอยูท่ ่ามกลางหุ บเขาแอล์ปทาให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น มอง
ไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรื อนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่
สวยงามน่ารัก

ค่า

บริการอาหารมือ้ ค่า ณ MALTESER THAI HAUS นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั

พักที:่

SOMMERAU หรือระดับใกล้เคียง

วันที3่

คูร์ – นั่งรถไฟเบอนิน่า – ลูกาโน่ - Fox Town Outlet

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส” Bernina Express ซึ่งเป็ นรถไฟชม
วิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ทิ วทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิ มะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บา้ นที่สวยงามตั้งเรี ยงรายกระ
จัดการจาย เป็ นภาพที่น่าประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้
เป็ น “เส้ นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขา
แอลป์ ที่ระดับความสู ง 7,390 ฟิ ต ท่านจะได้ สัมผัสและพูดได้ เต็มปากว่ าได้ ชมทิวทัศน์ ที่สวย
ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ มาแล้ ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่ าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะ
เปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสู งข้า มเหวลึกและธารน้ าแข็งที่อยูใ่ กล้
แค่เอื้ อมจะช่ วยเสริ มความเพลิ ดเพลิ นให้ท่านตลอดการเดินทาง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
แห่ งขุนเขาและทะเลสาบถึ ง “เมืองทิราโน่ ” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลาง
ธรรมชาติของกลางหุบเขา

เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ BISTROT & PIZZA ARGENTINO
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บ่ าย

จากนั้นนาท่านออกเดินทางส่ เมืองลูกาโน Lugano เมืองสวยริ มทะเลสาบ ซึ่ งมีบรรยากาศ
แบบอิ ตาลี ผสมฝรั่ ง เศสเมื องเก่ า ที่ ย งั คงอนุ รัก ษ์ค วามสวยงามไว้ไ ด้เป็ นอย่า งดี นาท่ า น
เดินทางสู่ “ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท” *Fox Town Outlet* ซึ่ งเป็ นเอาท์เล็ทที่ใหญ่อยูต่ ิดกับ
พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ แม้แต่คนอิตาลีเองยังข้ามพรมแดนมาช้
อปปิ้ งที่ฝ่ังสวิสกันมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมจากทัว่
โลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่น กางเกงดีเซล Diesel ,Gucci , Prada ,
Dior ,Bally ,Channel ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง หรื อ เดินเที่ยวชม
เมือง สาหรับท่านที่ไม่ชอบการช้อปปิ้ ง บริ เวณฟ็ อกซ์ทาวน์แห่ งนี้ ยงั มีซุปเปอร์ มาเก็ตชื่อดัง
Coop ท่านสามารถเลือกซื้ อผลไม้, ขนม หรื อช็อคโกแล็ตต่างๆ / นาคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

ค่า

*** อิสระอาหารมือ้ ค่าเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***

พักที:่

HOTEL CAMPIONE TICINO หรือระดับใกล้เคียง

วันที4่

ลูกาโน่ – อันเตอร์ แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์ เพรส – เซอร์ แมท

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์ แมท” Andermatt ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลาให้
ท่านได้บนั ทึ กภาพไว้เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงี ยบสงบไว้เป็ นที่
ระลึก

เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ SCHWEIZERHOF

บ่ าย

น า ค ณ ะ สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ กั บ ก า ร นั่ ง ร ถ ไ ฟ “ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ
เพรส” Glacier Express (เส้นทางสวยที่สุด) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
มีท้ งั อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอด
เส้ น ทางท่ า นสามารถชมยอดเขาที่ ป กคลุ ม ด้ว ยธารน้ าแข็ ง เจ้า ของเส้ น ทาง Furka–
Oberralp–Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ อิสระกับการชมวิวทิวทัศน์ระหว่างการ
เดินทาง

ค่า

บริการอาหารมือ้ ค่า ณ WALLSERTUBE / นาท่านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั

พักที:่

HOTEL ASTORIA/ หรือระดับใกล้เคียง
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วันที5่

เซอร์ แมท – แมทเทอร์ ฮอร์ น – อินเทอร์ ลาเค่ น

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ “เมืองเซอร์ แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยูบ่ น
ความสู งกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ ของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส
และน้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้าที่มีไว้บริ การนักท่องเที่ยว ซึ่ งท่านจะประทับ
จากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์ แมท ชมความงาม
ของยอดเขา “แมทเทอร์ ฮอร์ ” จากเมื องเซอร์ แมท ซึ่ ง มีค วามสู ง กว่า 4,478 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ซึ่ งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์ แมท ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิมะซึ่ งปกคลุมยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้มของท้องฟ้ า ยอด
เขาทรง ปิ รามิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนีย ์ นาไปเป็ น
แบบเครื่ องเล่ นบิ๊ก ธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุ กดีสนี ยแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที่สวยงามยิง่ นัก

เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ RESTAURANT CHEZ

บ่ าย

นาท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟื อง ลงสู่ เมืองอินเทอลาเค่น มีเวลาให้ท่านเดินเล่นใน
เมืองแสนสวยแห่ งนี้ ในเมืองเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านกาแฟมากมาย รวมถึงบ้านพักของ
ชาวสวิส ในสไตล์ชาเล่ทท์ ี่สวยงาม เมืองนี้เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ได้เวลา
สมควรนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั เมืองแองเกิลเบิร์ก

ค่า

*** อิสระอาหารมือ้ ค่าเพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ***

พักที:่

Metropole Hotel / Bellevue Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที6่

อินเทอร์ ลาเค่ น – จุงเฟรา – ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี – หมู่บ้าน MURREN

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะพิชิตยอดเขา“ ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สู งที่สุดในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดกโลก”
ทางธรรมชาติแห่ งแรกของยุโรป นาท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นกริ ลเดลวาลด์” เพื่อ “นัง่
รถไฟ” ท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสู ง ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของสวิสเซอร์ แลนด์ แล้ว
เปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่

59

ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตรสู่ “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอด
เขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่ ง
ได้รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe นาชม “ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี
และ “ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารน้ าแข็ง” ขนาดใหญ่ ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยูใ่ ต้
ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
อิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม
เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาคณะท่านเข้าชมถ้ าน้ าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ าแข็งเข้าไปถึง 30
เมตร พร้อมชมน้ าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลา
โต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ ง โปสการ์ ดจากที่ท าการไปรษณี ยท์ ี่สู งที่สุ ดในโลก
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บา้ น MURREN เป็ นเมืองบนเขา มีบรรยากาศความเป็ นสวิสแท้ๆ สู ง
จากระดับน้ าทะเล 1,650 เมตร เป็ นหมู่บา้ นที่อยู่ก่ ึงกลางระหว่างหุ บเขาเลาเทอร์ บรุ นเนน
กับยอดเขาชิลธอร์ น มูร์เริ นเป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูบ่ นหน้าผาที่ยนื่ ออกไปในอากาศ ด้านล่างคือ
หุ บเขาเลาเทอร์ บรุ นเนน เป็ นหมู่บา้ นปลอดสารพิษไม่มีรถยนต์ตอ้ งเดินเท้าเท่านั้น

ค่า

บริการอาหารมือ้ ค่า ณ LITTLE THAI

พักที:่

HOTEL CENTRAL CONTINENTAL หรือระดับใกล้เคียง

วันที7่

อินเทอร์ ลาเค่ น – ทะเลสาบ THUN – ลูเซิร์น – สะพานไม้ คาเปล- ซู ริค – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารมือ้ เช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (ห้ องอาหาร F.I.T.)
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ “ เมืองอินเทอร์ ลาเค่น ” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์
เมืองตากอากาศที่สวยงาม ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างทะเลสาบ 2 แห่ ง คือ Thunersee และ Brienzersee
ใจกลางเมื อ งตั้ง อยู่ท่ า มกลางเทื อ กแอล์ฟ ยอดเขาน้อ ยใหญ่ สวยงามประดุ จ เทพนิ ย าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็ นเ ขาจุงเฟราอันลื อชื่ อรวมทั้งสวนสาธารณะ ที่สวยงาม
นาฬิกาดอกไม้ประจาเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค่าต่างๆ มากมายทั้งของที่
ระลึก และนาฬิกาสวิสฯยีห่ อ้ ต่างๆ หรื อเลือกเสี ยงโชคในสถานคาสิ โน ฯลฯ

เทีย่ ง

บริการอาหารมือ้ กลางวัน ณ RESTAURANT BAEREN
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จากนั้น นาคณะออกเดิ นทางสู่ “เมื องลู เ ซิ ร์น ” Luzern เมื องที่ ไ ด้ชื่ อว่า นัก ท่ อ งเที่ ย ว

บ่ าย

บันทึ ก ภาพไว้ม ากที่ สุดนาคณะไปถ่ า ยรู ป กับ “อนุ สาวรี ย ์สิ งโต” อนุ สรณ์ ราลึ ก ถึ งการ
เสี ยชี วิตของทหารสวิสฯผูถ้ วายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ ที่ 16 ในสงครามปฏิวตั ิใหญ่
ฝรั่งเศส นาท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ ง
เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ ารุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้างมากว่า 660
ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้
เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม ได้เวลาสมควรนาท่านออกเดิน
เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
วันที8่

ท่ าอากาศยานสุ วรรรณภูมิ

23.00 น. เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดภาพพร้ อมความประทับใจ
* หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้ าอันเนื่องมาจาก
สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริ ษัท
ฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนันทั
้ งนี
้ ้การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการ
ช่ วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ห้ องละ 2 ท่าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

19-26 ตุลาคม 2561

87,900

87,900

85,900

26,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-มิลาน // ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรป
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ไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวัน
เข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมืองโดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืน
ให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (กรุ ณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรี ยบร้อยก่อนรถออกทุก
ครั้ง)
หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรื อสู ญหายได้
*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋ าไม่พอทาให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนาสัมภาระขึ้น
ห้องพักได้ดว้ ยตัวเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณ าจองล่ วงหน้าพร้ อมช าระงวดแรก 50,000 บาท ก่ อนการเดิ นทาง พร้ อมแฟกซ์ สาเนาหน้า
หนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
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บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถ
ทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20
ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้
ถ้าท่านต้องการ
 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย
จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่ น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ
หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินใน
ทุกกรณี
 เมื่ อท่านได้ชาระเงิ นมัด จาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ หรื อชาระ
โดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ
ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด



หมายเหตุ
ทางบริ ษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เค
รี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ
ครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่น
วีซ่าเดี่ ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่
บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
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 กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ย
ค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ น
แม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญ
ในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ
REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตาม
จริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่าน
จะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก
ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
หากท่ า นผ่ า นการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดิ นทางทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ทั้งหมด 100%
ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อ
ต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน
ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายทีน่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ ะสารองยานพาหนะ
เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิ กก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อ
เทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
เอกสารทีใ่ ช้ ในการยืน่ ขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวทีส่ ถานทูตเพือ่ สแกนลายนิว้ มือทุกท่าน)
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หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป
ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้
เดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อ
รับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT
MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชี
อืน่ ๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสารแสดงทางการเงินอืน่ ๆ สามารถยืน่ แนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พือ่ ให้
หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์
โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลข
บัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อ
บิดามารดาไม่ได้เดิ นทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ
มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
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การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและ
หากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ม เติ ม ทางบริ ษ ทั ใคร่ ข อรบกวนท่ า นจัดส่ ง
เอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวี
ซ่ าของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวี
ซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคานึ งถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ปผลโครงงาน
การศึ ก ษาวิ จ ัย โครงงานเรื่ อ ง การจัด ท าแพคเกจแกรนด์ ส วิ ส เซอร์ แ ลนด์ เ ส้ น ทางรถไฟ
BERNINA EXPRESSที่ สู ง ที่ สุ ดในยุโ รป โดยเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative research) มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เคยใช้บริ การในการซื้ อแพคเกจการท่องเที่ยว
แกรนด์สวิตเซอร์ แลนด์กบั บริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด เพื่อนาข้อมูลระดับความพึงพอใจ
มาใช้ในการปรับปรุ งและจัดทาแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์ แลนด์เส้นทางรถไฟ BERNINA EXPRESSที่
สู งที่สุดในยุโรป ขึ้นมาใหม่ให้เป็ นทางเลือกแก่ลูกค้า และบริ ษทั วันเวิลด์ทวั ร์ แอนด์ ทราเวล จากัด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูท้ ี่เคยใช้บริ การ100คน พบว่าความพึง
พอใจด้านการบริ การของหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งที่สุดที่ 3.84 มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมาคือ ความพึงใจด้านการบริ การของมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 3.78 มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมาก และ ความพึงพอใจด้านการบริ การทัว่ ไป
อันได้แก่ ข้อมูลเตรี ยมตัวก่อนการเดินทาง การให้บริ การก่อนขึ้นเครื่ อง บริ การของสายการบิน บริ การ
ของคนรถ และรถโค้ช ความสะดวกสบายในการเดินทาง ภาพรวมเหมาะสมกับราคาที่จ่าย มีค่าเฉลี่ยนค
วามพึงพอใจ 3.53 78 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ส่ วนด้านโปรแกรมการท่องเที่ยว และ
ด้านโรงแรมและที่พกั มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจอยู่ 3.46 และ 3.27 ตามลาดับ มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีคณะ ผูศ้ ึกษาวิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะจัด ทาแพคเกจการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อยกระดับความ
พึงพอใจด้านโปรแกรมท่องเที่ยว ด้านโรงแรมและที่พกั ให้อยูใ่ นระดับดีมาก
5.1.1ประโยชน์ ทอี่ งค์ กรหรือบริษัทได้ รับ
1.การเปิ ดเส้นทางใหม่ของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ง่ายต่อเดิ นทางซึ่ งเหมาะกับลูกค้าวัยสู งอายุหรื อ
สาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการความสะดวกสบาย
2.ช่วยให้บริ ษทั ได้รับตัวเลือกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางในการจัดการนาเที่ยว
3.หลังจากที่ปฏิบตั ิสหกิจเสร็ จแล้ว บริ ษทั สามารถนาโปรแกรมไปใช้ได้จริ ง
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5.1.2ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1.หลายบริ ษทั ได้จดั ทาเส้นทางประเทศสวิสเซอร์แลนด์ข้ ึนซึ่ งเกิดข้อเปรี ยบเทียบให้กบั ลูกค้า
2.ค่าใช้จ่ายอาจไม่แน่นอนตามช่วงsaeson เที่ยวบิน และอื่นๆ
3.เนื่ องจากระยะแรกและเวลาที่จากัดของการปฏิบตั ิงาน นักศึกษาสหกิ จจึงมีความรู้ความสามารถไม่
มากนัก
4.ข้อมูลมีความซับซ้อนและหลากหลายอาจจะต้องศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
5.2ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารโรงแรมที่พกั รถโดยสารที่ใช้เดินทางรวมทั้งสายการบิน
2.ได้พฒั นาความรู ้ความสามารถของตนเอง รู้วธิ ีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้น
3.ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการขายโปรแกรมทัวร์ของบริ ษทั
4.ได้เรี ยนรู้วธิ ีการทางานจริ งรู้จกั ลาดับความสาคัญของงาน
ข้อเสนอแนะของการออกปฏิบตั ิงานสหกิจ
5.3ข้ อเสนอแนะ
1.นักศึกษาควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่ อสัตย์ ตรงต่อเวลาเวลาและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ขององค์กร
2.นักศึกษาสหกิจควรมีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่ สมอ
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