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บทที1่ 

ทีม่าและความส าคญั 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

                       ปัจจุบนัการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวในบริษทัทวัร์ต่าง ๆ มีโปรแกรมการท่องเท่ียว

ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของ Domestic, Inbound และ Outbound ทางบริษทั วนั เวิลด ์

ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จึงเสนอทางเลือกอีกหน่ึงช่องทางเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับลูกคา้ การท่องเท่ียว

น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากข้ึนและเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภยัท่ีทางบริษทั

จดัโปรแกรมทวัร์น้ีข้ึนเน่ืองจากมีความตอ้งการท่ีจะขยายฐานลูกคา้ให้กวา้งข้ึน จุดเด่นของประเทศ

เคนย่า ซิมบบัเว บอทสวานาและแซมเบีย คือ ซาฟารีหน่ึงท่ีดีท่ีสุดในโลก ส าหรับการท่องเท่ียว

ซาฟารีชมความเป็นอยูธ่รรมชาติของสัตวป่์าสัมผสัความอุดมสมบูรณ์อุทยานแห่งชาติท่ีเต็มไปดว้ย

สัตวป่์าแห่งทุ่งสะวนัน่า และจะไดส้ัมผสักบั BIG FIVE   1.ชา้งป่า 2.แรด 3.เสือดาว 4.ควายป่า

แอฟริกา(ววัป่าไบซนั) 5. สิงโต อย่างใกลชิ้ด ท่องเหนือน่านฟ้า มาไซ มารา บนบอลลูน ท่ามกลาง

ท้องฟ้าเงียบสงบ นั่งชมบอลลูนชมวิวแบบพาโนราม่าของท้องทุ่งและฝูงสัตว์ป่า ทานอาหาร

พื้นเมือง ไนยามา โชอา อาหารท่ีท าจากเน้ือสัตวเ์น้ือยา่ง มีทั้งบาร์บีคิวเน้ือกวาง เน้ือควาย เน้ือมา้ลาย 

เน้ือยีราฟ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ล่องเรือเหนือล าน ้ าแซม

แบซีซ่ึงเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวปีแอฟริกาเป็นตน้ (กระปุก,2560) 

                       ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงสนใจท่ีจะจดัท าโครงงานการท่องเท่ียวประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว 

บอทสวานา แซมเบีย 10 วนัเพื่อเปิดประสบการณ์ให้นกัท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีแปลกใหม่มีความ

หลากหลายเก่ียวกบัธรรมชาติส่องสัตวผ์จญภยัแบบใกลชิ้ดและวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆท่ีแปลก

ใหม่เปิดเส้นทางท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่เพื่อท่ีจะใหลู้กคา้ไดรู้้จกัประเทศเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอท

สวานา แซมเบียในทวีปแอฟริกามากยิ่งข้ึนสัมผสับรรยากาศการรท่องเท่ียวท่ีมีมนต์เสน่ห์ใน

รูปแบบใหม่ท่ีต่างจากการท่องเท่ียวทวีปยุโรปโดยส้ินเชิงเหมาะส าหรับกบักลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจการ

ท่องท่องเท่ียวเก่ียวกบัธรรมชาติผจญภยัหรือตอ้งการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ดงันั้นคณะ

ผูจ้ดัท าจึงอยากท าโครงการน้ีเพื่อท่ีจะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจโดดเด่น

โดยเฉพาะประเทศเคนย่า ซิมบบัเว บอทสวานาและแซมเบียเพื่อท่ีจะไดรู้้จกัประเทศน้ีมากยิ่งข้ึน

และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีสนใจในการท่องเท่ียวท่ีในรูปแบบใหม่อีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อจดัท าโปรแกรมใหม่เส้นทางประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วนั 

ใหก้บับริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล  

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้พิ่มแนวทางในการท่องเท่ียวโปรแกรมใหม่ใหแ้ก่บริษทั 

2. ลูกคา้ไดมี้ตวัเลือกมากข้ึนตอบสนองความตอ้งการเพิ่มข้ึนท่ีจะท่องเท่ียว 

3. นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ขอ้มูลต่างๆในโปรแกรมทวัร์ 

4. เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยั

ในซาฟารีท่ีดีท่ีสุดในโลก 

5. เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหแ้ก่บริษทั 

6. เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัและขยายฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
                   การจดัการท าโครงงานเร่ืองเปิดประสบการณ์ประเทศเคนยา่ ประเทศซิมบบัเว ประเทศ

บอทสวานา ประเทศแซมเบีย 4 ประเทศน้ี คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสารต่างๆรวบรวมขอ้มูล

ไดด้งัน้ี 

                    2.1 ขอ้มูลประเทศเคนยา่ ประเทศซิมบบัเว ประเทศบอทสวานา ประเทศแซมเบีย 10วนั 

                    2.2 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นและท่ีพกัใน ประเทศเคนยา่ ประเทศซิมบบัเว  

                          ประเทศ บอทสวานา ประเทศแซมเบีย 10 วนั 

                     2.3 การจดัท า Visa 

                     2.4 ทฤษฎีการจดัท าโปรแกรมทวัร์ การจดัน าเท่ียว 

                     2.5 ทฤษฎีการคิดตน้ทุนและราคาขาย 

2.1 ข้อมูลประเทศ เคนย่า ประเทศซิมบับเว ประเทศบอทสวานา ประเทศแซมเบีย 10 วนั 

สายการบินท่ีใหบ้ริการในประเทศเคนยา่จากกรุงเทพไปประเทศเคนยา่หลกัๆมีสายการบิน 

Kenya Airways,สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์,สายการบิน กาตาร์แอร์เวย(์สกายสแกนเนอร์2562) 

จากกรุงเทพไปเคนยา่นั้นใชเ้วลาประมาณ 9ชัว่โมง สนามบินเคนยา่มีทั้งหมด 19 สนามบินไดแ้ก่ 

 สนามบินมอมบาซา   สนามบินนานยกิู    สนามบินโลยนักาลาน่ี 

 สนามบินไนโรบี        สนามบินแซมบูรู   สนามบินคินนา 

 สนามบินคิซูมุ            สนามบินอูกนัดา    สนามบินวพิิงโก 

 สนามบินมาลินดิ        สนามบินลามู         สนามบินเลค แบริงโก ้

 สนามบินมาอาไซ มารา   สนามบินลอดวอร์  สนามบินการิสซ่า 

 สนามบินอมัโบเซลี   สนามบินวาจีร์ 

 สนามบินเอลโดเร็ต   สนามบินคิทาล 

              สนามบินประเทศซิมบบัเว มีทั้งหมด 3 สนามบิน ไดแ้ก่ 

 สนามบินวคิตอเรีย ฟอลล ์   สนามบินฮาราเล  สนามบินบูลาวาโย 

               สนามบินประเทศบอตสวานา มีทั้งหมด 1 สนามบิน ไดแ้ก่ 

 สนามบิน กาโบโรเน 

               สนามบินประเทศแซมเบีย มีทั้งหมด 3 สนามบินไดแ้ก่ 

 สนามบินลูซากา  สนามบินนโดลา สนามบินลิฟวงิสโตน 



4 
 

 

ข้อมูลประเทศเคนย่า 

เคนย่าตกเป็นอาณานิคมขององักฤษตั้งแต่ปี 2438 (ค.ศ. 1895) และได้รับเอกราชโดย

สมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2506 (ค.ศ. 1963) หลงัจากนั้น เคนยา่มีการเลือกตั้งทัว่ประเทศข้ึนเม่ือ

ปี 2507 (ค.ศ. 1964) โดยพรรค Kenya African National Union (KANU) ไดรั้บชยัชนะจากการ

เลือกตั้ง และมีนายโจโม เคนยตัตา (Jomo Kenyatta) ข้ึนเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเคนยา่ และ

ประกาศใหเ้คนยา่เป็นสาธารณรัฐอยูใ่นเครือจกัรภพองักฤษ 

 
รูปท่ี 2.1 แผนท่ีประเทศเคนยา่ 

ท่ีมา: https://www.tieweng.com/ 2013/11/ things-to-know-travel-kenya 

เมืองหลวง กรุงไนโรบี (Nairobi) 

                        ภูมิอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูแลง้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิ

เฉล่ีย24องศาเซลเซียสและฤดูฝนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิ

เฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 12 - 22 

องศาเซลเซียส 

ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐท่ีใช้ระบบประธานาธิบดี โดยมี  

ประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้ง เป็นทั้งประมุขและหวัหนา้รัฐบาล วาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี 

ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั คือ นายอูฮูรู มุยไก เคนยาตา 

(Uhuru Muigai Kenyatta) (ตั้งแต่วนัท่ี 9 เมษายน 2556)(ซามีม,2558) 

                          ศาสนา ศาสนาศริสต ์นิกายโปรเตสแตนท ์ร้อยละ 47.7 นิกายโรมนัคาทอลิก ร้อย

ละ 23.4 

                         สกุลเงิน ชิลลิงเคนยา่  
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                         ภาษาราชการ องักฤษ (English) 

            ประชากร 48.39ลา้นคน (ปี2561)  

ข้อมูลประเทศซิมบับเว 

                          ช่ือซิมบบัเวมาจากค าวา่ “Dizmba dza mabwe” ซ่ึงแปลวา่บา้นหินใหญ่ในภาษาโซ

นาช่ือน้ีถูกน ามาจากเกรดซิมบบัเวซ่ึงเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจกัรเกตรซิมบบัเว  

 
รูปท่ี 2.2 แผนท่ีประเทศซิมบบัเว 

ท่ีมา: https://thaienews.blogspot.com/2017/11/blog-post_69.html 

 เมืองหลวง กรุงฮาราเร (Harare) 

                         ภูมิอากาศ พื้นท่ีสูงในแถบตะวนัออกและทุ่งหญา้สูงทางตอนใตจ้ะมีฝนตกมากและ

อากาศเยน็กวา่พื้นท่ีต ่าอุณหภูมิบนทุ่งหญา้สูงอยูร่ะหวา่ง12-13องศาเซลเซียสในฤดูฝนและสูงถึง24

องศาเซลเซียสในฤดูร้อนอุณหภูมิในฤดูร้อนแถบหุบเขาแซมเบซิและลิมโปโปอยู่ท่ี32-38องศา

เซลเซียสฤดูร้อนท่ีมีฝนเร่ิมจากปลายเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคมฤดูหนาวและแห้งแลง้เร่ิมจาก

กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนสิงหาคม 

                           ระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐเป็นระบบสองสภาโดย

มีประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง เป็นประมุขแห่งรัฐ ด ารงต าแหน่งวาระละ5ปีแต่ไม่จ  ากดั

จ านวนวาระ และมีนายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจากการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี เป็นผูน้ ารัฐบาล 

(ซามีม,2558) 

                            ศาสนา ศาสนาศริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์ร้อยละ74.8นิกายโรมนัคาทอลิกร้อยละ

5.3 

                            สกุลเงิน ดอลลาร์ซิมบบัเว 

                            ภาษาราชการ องักฤษ (English) 

                            ประชากร 14.03 ลา้นคน (ปี2561) 
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ข้อมูลประเทศ บอทสวานา 

                           ดินแดนน้ีเป็นท่ีอยูข่องชาวบุชแมนมาก่อนท่ีชาวบนัตูจะเคล่ือนยา้ยเขา้มา ในช่วง

ทศวรรษ ท่ี 19 เกิดสงครามระหวา่งชนพื้นเมือง โชนา ท่ีอาศยัอยูใ่น บตัสวานากบัชนเผ่าเดเบเล่ท่ี

อพยพมาจาก อาณานิคมในทะเลทรายกาลาฮารี ความตึงเครียดจากพวกบวัร์ในทรานสวาล พ.ศ. 

2429 บอตสวานากลายเป็นดินแดนในอารักขาขององักฤษเพื่อป้องกนัการโจมตีของพวกบวัร์และ

เยอรมนั ไดรั้บเอกราช เม่ือ 30 กนัยายน พ.ศ. 2509 

 
รูปท่ี 2.3 แผนท่ีประเทศ บอตสวานา 

ท่ีมา: http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa  

เมืองหลวง กรุงกาโปเรเน (Gaborone) 

                              ภูมิอากาศ แบ่งเป็น3ฤดูคือฤดูฝนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมอุณหภูมิ

เฉล่ีย28 องศาเซลเซียสและฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน อุณหภูมิเฉล่ีย13-18

องศาเซลเซียสฤดูร้อนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย27-35องศาเซลเซียส 

                              ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐท่ีใช้ระบบประธานาธิบดี

โดยมีประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขแห่งรัฐ และหัวหน้ารัฐบาล มีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 5 ปี ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 2 วาระ ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั คือ ดร. โมเควซี เอ

ริก เคียเบตซเวมา ซีซี (Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi) (ตั้งแต่วนัท่ี1เมษายน2561) (ซามีม

,2558) 

                              ศาสนา ศาสนาคริสต ์ร้อยละ 79.1 ไม่นบัถือศาสนาร้อยละ 15.2 

                              สกุลเงิน บอตสวานาปูลา 

                              ภาษาราชการ ภาษาองักฤษ(English) และภาษาสวานา(Setswana)  

                              ประชากร 2.24 ลา้นคน (ปี 2561) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ข้อมูลประเทศแซมเบีย 

                                เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคแอฟริกาใต ้มีพรมแดนทางดา้น

เหนือจรดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทางตะวนัออกเฉียงเหนือจรดแทนซาเนีย ทางดา้นใต้

จรดโมซมับิกซิมบบัเว บอทสวานา และนามิเบีย และทางตะวนัตกจรดแองโกลา เดิมมีช่ือวา่โรดีเซีย

เหนือ ช่ือแซมเบียมีตน้ก าเนิดมาจากแม่น ้าแซมบีซี 

 
รูปท่ี 2.4 แผนท่ีประเทศ แซมเบีย 

ท่ีมา: http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa 

เมืองหลวง กรุงลูซากา (Lusaka) 

                                 ภูมิอากาศ แบ่งเป็น3ฤดูคื ฤดูหนาว(เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม)อุณหภูมิเฉล่ีย

15-27 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน(เดือนกนัยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉล่ีย 27-35องศาเซลเซียสและ

ฤดูฝน-(เดือนธนัวาคม-เมษายน)อุณหภูมิเฉล่ีย15-27องศาเซลเซียส 

                                 ระบอบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐระบบสภาเดียวโดยมี

ประธานาธิบดีซ่ึงมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหวัหนา้รัฐบาล วาระการด ารงต าแหน่ง5ปี โดย

ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน2 วาระประธานาธิบดีคนปัจจุบนั คือ นายเอ็ดการ์ ลงักู  (Edgar 

Lungu) (ซามีม,2558) 

                                ศาสนา ศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนต ์ร้อยละ 75.3 นิกายโรมนัคาทอลิก 

ร้อยละ 20.2 

                                สกุลเงิน ควาซาแซมเบีย 

                                ภาษาราชการ องักฤษ (English) 

                                ประชากร 16.445 ลา้นคน (ปี2561) 

 

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%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89_(%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%81
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%9A%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2
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%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
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2.2 สถานที่ท่องเทีย่วทีโ่ดดเด่นและทีพ่กั ประเทศเคนย่า ประเทศซิมบับเว ประเทศบอทสวานา

ประเทศแซมเบีย 

 
รูปท่ี 2.5 ท่ีพกั Sunset Beach Resort 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/ke/sunset-beach-resort.th.html                       

                     Sunset Beach Resort ตั้งอยูใ่น Watamu ประเทศเคนยา่ มีใหบ้ริการท่ีพกัริมชายหาด 27 

กม. จากอุทยานแห่งชาติทางทะเล Watamu และมีส่ิงอ านวยความสะดวกนานาชนิดเช่นสวนหยอ่ม, 

บาร์และบริเวณชายหาดส่วนตวั ท่ีพกัแห่งน้ีมีแผนกตอ้นรับ 24 ชัว่โมงและห้องอาหาร รีสอร์ทยงัมี

บริการWiFiแบบเสียเงินรวมถึงบริการรถรับส่งสนามบินแบบเสียเงิน (บุค๊ก้ิง,2562) 

 

  
รูปท่ี 2.6 ท่ีพกัMasai Mara Sopa Lodge 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/ke/mara-serena-safari-lodge.th.html 

                         Masai Mara Sopa Lodge ตวัรีสอร์ทตั้งอยูใ่นประเทศเคนยา่ตกแต่งในสไตล์ศิลปะ

พื้นเมือง ตวัรีสอร์ทตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongame Hills) ติดเขต

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า มีความสะดวกสบายมาก   มีเคร่ืองปรับอากาศ สระว่ายน ้ า พร้อมส่ิง

อ านวยความสะดวกครบครัน (เวดตู,2562) 
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รูปท่ี 2.7 ท่ีพกั Sand River Masai Mara 

ท่ีมา: https://www.tieweng.com/tieweng-masaimara-nairobi-kenya/ 

                             Sand River Masai Mara ตั้งอยูใ่นประเทศเคนยา่ ขา้งในตกแต่งแบบคลาสสิกยอ้น

ยคุโดยใชไ้มเ้ป็นองคป์ระกอบหลกั แต่ใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกยคุใหม่ไม่วา่จเป็น อ่างลา้งหนา้ โถ

ส้วม พดัลม แต่ไม่มีแอร์เพราะกลางวนัคนออกไปซาฟารีอยู่แลว้ส่วนเชา้ๆและกลางคืนอากาศเยน็

ถึงหนาวเลย ท่ีพกัน้ีจะไดฟี้ลแอดเวนเจอร์แบบแอฟริกาและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงไม่ได้

รุกล ้ าธรรมชาติเกินไปเพราะรีสอร์ทน้ีให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก

เลย (บุค๊ก้ิง,2562) 

 

 
รูปท่ี 2.8 ท่ีพกั Best Western Plus Meridian Hotel 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/ke/meridian.th.html 

                          Meridian Hotel ตั้งอยูใ่น Nairobi ประเทศเคนยา่ มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี

ในทุกพื้นท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ณ ท่ีพกัรวมทั้งบริการตัว๋และบริการบริการรับฝากสัมภาระ 

ห้องติดโทรทัศน์และเคร่ืองปรับอากาศ มีห้องน ้ าส่วนตวั ผูเ้ข้าพกัสามารถอ่ิมอร่อยกับอาหาร

ทอ้งถ่ินและอาหารนานาชาติท่ีหอ้งอาหารมีเคร่ืองด่ืมหลากรายการท่ีบาร์ (บุค๊ก้ิง,2562) 
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รูปท่ี 2.9 ท่ีพกั Victoria Falls Hotel 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/zw/victoria-falls-rainbow.th.html 

                         Victoria Falls Hotel อยูใ่นเมือง วิกตอเรียฟอลส์งประเทศ ซิมบบัเว ท่ีพกัแห่งน้ีมี

บริการระดับโลกดุจดั่งเซเลปท่ี Victoria Falls โดยผูเ้ข้าพักชอบท าเลของท่ีน่ีมากกว่าเมือ

เปรียบเทียบกบัท่ีพกัอ่ืนๆในยา่นน้ี มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน ห้องน ้ าส่วนตวั วิวท่ีนัง่ทาน

รับประทานอาหารท่ีสัมผสักบัธรรมชาติท่ีงดงามของแอฟริกาแท้ๆ   แสงแดดอุ่นๆ ในยามเชา้หมอก

จางๆ เป็นการรับประทานอาหารท่ีผูเ้ขา้พกัจะไม่มีวนัลืมเลย (บุค๊ก้ิง,2562) 

 

  
รูปท่ี 2.10 ท่ีพกั Shoestrings Backpackers Lodge Vic Falls 

ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/zw/shoestrings-lodge-vic-falls.th.html 

                               Shoestring Backpackers Lodge Falls วิกตอเรียฟอลส์งประเทศ ซิมบบัเว ตั้งอยู่

ในน ้ าตกวิกตอเรียห่างจากตวัเมืองเพียงไม่มีกา้วและห่างจากน ้ าตกไม่ถึง2กม.โฮลเทลมีคาเฟ่บาร์

และสระว่ายน ้ ากลางแจ้งมีบริการห้องพกัเตียงคู่ห้องเตียงแฝดปรับอากาศและห้องพกัส าหรับ

ครอบครัวพร้อมหอ้งน ้าส่วนตวั หอพกัมีหอ้งน ้ารวม (บุค๊ก้ิง,2562) 
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รูปท่ี 2.11 ท่ีพกั Gweta Lodge 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/bw/gweta-lodge.th.htm 

                               Gweta lodge นั้นตั้งอยู่ในประเทศ บอตสวานา เป็นหมู่บา้นท่ีเงียบสงบของ 

Gweta มีสระวา่ยน ้ากลางแจงหอ้งอาหารและบาร์ในสถานท่ีและระเบียงอาบแดด ท่ีพกัประกอบดว้ย

กระท่อมท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งมีเอกลกัษณ์ซ่ึงสร้างข้ึนในสไตล์แอฟริกนัดั้งเดิมพร้อมหลงัคามุง 

ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับจดับาร์บีคิวและความบนัเทิงใน ยามเยน็อีกดว้ย (บุค๊ก้ิง,2562) 

 

 
รูปท่ี 2.12 ท่ีพกั The Avani Resort 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/bw/gaborone.th.html 

                           The Avani Gaborone Hotel ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงกาโบโรเนประเทศบอท

สวานาและห่างจากสยามบินนานาชาติ Gaborone International Airport ท่ีพกัมีคาสิโน สระวา่ยน ้ า

กลางแจง้ และศูนยบ์ริการธุรกิจ ห้องพกัปรับอากาศคลาสสิกประกอบดว้ยโต๊ะโซฟาโทรทศัน์และ

แต่ละหอ้งมีหอ้งน ้าในตวัพร้อมเคร่ืองใชใ้นหอ้งน ้าฟรีและมีหอ้งอาหารหลายแห่ง ห้องอาหารสไตล์

บุฟเฟต ์Savuti Grill ให้บริการสเต็กและเน้ือยา่งรสเลิศ นอกจากน้ียงัมีบาร์อีกหลายแห่งให้บริการ

คอ็กเทลและเคร่ืองด่ืมหลากหลายอีกดว้ย (บุค๊ก้ิง,2562) 
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รูปท่ี 2.13ท่ีพกั Fawlty Towers Backpackers 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/zm/fawlty-towers-backpackers.th.html 

                         Fawlty Towers Backpackersตั้งอยู่ใน Livingstoneประเทศแซมเบีย มีสระว่ายน ้ า

กลางแจง้ท่ีพกัแห่งน้ีมีบริการรถส่งฟรี และมีอาหารเชา้แบบคอนติเนนตลัใหบ้ริการทุกเชา้ท่ีโรงแรม

(บุค๊ก้ิง,2562) 

 

 
รูปท่ี 2.14 ท่ีพกั Jollyboys Backpackers 

ท่ีมา: https://www.booking.com/hotel/zm/jollyboys-backpackers-livingstone2.th.html 

                              Jollyboys Backpackers ตั้งอยูใ่น Livingstoneประเทศ แซมเบีย มีอุปกรณ์ท าบาร์

บีคิวสวนหยอ่มโรงแรมแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง ท่ีโฮลเทลจะได้

พบร้านอาหารใหบ้ริการอาหารยโุรป มีสระวา่ยน ้ากลางแจง้ มีโตะ๊ปิงปองใหเ้ล่นไดท่ี้น้ีและมีบริการ

ป่ันจกัรยานใหเ้ช่าอีกดว้ยส่วนสถานท่ี (บุค๊ก้ิง,2562) 
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รูปท่ี 2.15  น ้าตกวิคตอเรีย 

                    ท่ีมา: https://travel.kapook.com/view159347.html 

                         น ้าตกวกิตอเรีย (Victoria water Falls) ตั้งอยูใ่นบริเวณชายแดนประเทศแซมเบียและ

ประเทศซิมบบัเว อยูบ่นเส้นทางของแม่น ้ าแซมบีซี (Zambezi) ถือไดว้า่เป็นน ้ าตกท่ียิ่งใหญ่อลงัการ

มากท่ีสุดในแอฟริกา เพราะมีขนาดความกวา้งมากถึง 1,700 เมตร สูงตั้งแต่ 80-108 เมตร ลกัษณะ

ของน ้ าตกวิกตอเรีย เป็นหนา้ผาสูงแบบตั้งฉาก รอบขา้งของน ้ าตกวิกตอเรียก็จะเต็มไปดว้ยผืนป่าสี

เขียวขจีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีมนตร์เสน่ห์ท่ีท าให้น ้ าตกแห่งน้ีงดงามและน่าไปสัมผสัสุดๆดว้ย

ความสวยงามของน ้าตกวกิตอเรียท่ีน่ีจึงไดรั้บการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก

เม่ือปี ค.ศ. 1989 (ทราเวลกระปุก,2559) 

 

 
รูปท่ี 2.16 อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า 

ท่ีมา: https://travelblog.expedia.co.th/ecotourism 

                       เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดในโลกเป็นซาฟารีแห่งทุ่งสะวนัน่าประเทศ

เคนยา่ขนานแท ้สัมผสักบับรรยากาศของทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาปราศจากการปรุงแต่ง จากมนุษยไ์ด้
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สูดอากาศอนัของดินแดนอศัจรรยแ์ห่งน้ี นัง่รถส่องสัตวเ์กมส์ไดร์ฟ (Game Drive) อาจจะไดพ้บกบั

ฝงูกวาง,สิงโตเสือชีตา้เสือดาว,ชา้ง,แรด,ควายป่า,มา้ลาย (ทราเวลบล็อก,2560) 

 

 
รูปท่ี 2.17 ทะเลสาบนากรูู 

                   ท่ีมา: https://th.theplanetsworld.com/1568-kenya-ken-th 

                           อุทยานแห่งชาตินากูรู ประเทศเคนย่า ในเซ็นทรัลเคนย่ามีช่ือเสียงในหมู่นก

กระเรียนสีชมพขูนาดใหญ่ นกโผล่ข้ึนมาเหนือทะเลสาบ Nakuru ทะเลสาบโซดาประกอบดว้ยหน่ึง

ในสามของพื้นท่ีของสวนสาธารณะก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2504 และไดมี้การบนัทึกนกอีกกวา่ 450 

ชนิดรวมทั้งสัตวป่์าอ่ืนๆสิงโตเสือดาวและแรดขาวเป็นเพียงบางส่วนของสัตวท่ี์คุณอาจเห็นทุ่งหญา้

ท่ีมีพรมแดนติดทะเลสาบไปหนา้ผาหินและป่าไม ้(เดอะพราเน็ตเวลิด,์2562) 

 

 
          รูปท่ี 2.18 หมู่บา้นชาวมาไซ 

ท่ีมา: http://sameaf.mfa.go.th/th/country/africa 

  ชนเผ่าพื้นเมืองท่ีน่ารัก สนุกสนานกบัการตอ้นรับอย่างเป็นกนัเองจากคนทอ้งถ่ินอีกดว้ย

หมู่บา้นน้ีมีวฒันธรรมท่ีแปลก คือ ใครกระโดดสูงท่ีสุดจะไดเ้ป็นผูน้ า (ซามีม,ม.ป.ป) 
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รูปท่ี 2.19 ทะเลสาบไนวาซา 

              ท่ีมา: https://www.bloggang.com/m/viewdiary 

                          ทะเลสาบไนวาซาประเทศเคนยา่ ทะเลสาบน ้ าจืด เป็น1ใน2แห่งของทะเลน ้ าจืดใน

เคนย่าโดยทะเลสาบนั้นตั้งอยู่นอกตวัเมืองไนวาซา ทะลสาบไนวาซาเป็นทะเลสาบท่ีถือว่าเป็น

แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า ท่ีมีมากกวา่ 400 ชนิดแต่มีจ านวนมากท่ีสุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูง

ฮิปโปโปเตมสัท่ีมาอาศยัอยูใ่นทะเลแห่งน้ีมีจ านวนมากกวา่ 1,000 ตวั สามารถล่องเรือทะเลสาบไน

วาซา ชมฝงูฮิบโปน้ีไดแ้ละยงัมีนกชนิดต่างๆมากกวา่ 200 ชนิดท่ีมีสีสันสวยงามแตกต่างกนัในแต่

ละพนัธ์ุและหาชมไดย้ากมากอีกดว้ย (บล็อกแก็ง,ม.ป.ป) 

 

 
รูปท่ี 2.20 สะพานน ้าตกวกิตอเรีย 

ท่ีมา: https://www.govivigo.com/ideas 

                           สะพานน ้ าตกวิกตอเรียตั้ งอยู่ชายแดนระหว่างประเทศแซมเบียและประเทศ

ซิมบบัเวเป็นสะพานมิตรภาพท่ีเช่ือมต่อระหว่างซิมบบัเวและแซมเบีย ตั้งอยู่เหนือแม่น ้ าแซมเบซี 

ระหวา่งช่องแคบท่ีสองของน ้าตกสร้างจากเหล็กลว้นๆมีความยาว198เมตรสูง128เมตรสามารถขา้ม

ไดท้ั้งรถไฟรถยนต์และเดินเทา้ความพิเศษของสะพานเส้นน้ีนอกจากจะเป็นสะพานท่ีจะไดส้ัมผสั

ละอองน ้าจากน ้าตกน้ีแลว้จะไดช่ื้นชมกบัปรากฏการณ์Moonbowอยา่งใกลชิ้ด (โกววีโีก,ม.ป.ป) 
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รูปท่ี 2.21 แม่น ้าแซมเบซี 

                    ท่ีมา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail 

                        ล่องเรือแม่น ้ าแซมเบซี ท่ีมีความยาวเป็นอนัดบั 4 ของทวีปแอฟริกา มีความยาวกว่า 

2,700 กิโลเมตร ไหลผา่นประเทศต่างๆกวา่6ประเทศแซมเบีย แองโกล่า บอทสวาน่า ซิมบบัเวนามิ

เบีย ไปส้ินสุดท่ีโมซมับิค ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดีย ไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของอาทิตยต์ก

ท่ีก าลงัจะลาลบัฟ้าท่ามกลางสายลมและทศันียภาพของสองขา้งทาง (แบงคค์อ็กบีสนิว,ม.ป.ป) 

 

 
รูปท่ี 2.22 อุทยานแห่งชาติโซเบและแม่น ้าโซเบ 

ท่ีมา: https://www.worldsurprise.com 

                             ล่องเรือชมสัตวแ์ห่งลุ่มแม่น ้าโซเบ จะไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของสัตวต์ามธรรมชาติ

ท่ีมาด่ืมน ้ าและหาอาหารในแม่น ้ าโซเบสัตวป่์าท่ีสามารถเห็นได้มากมายในแถบน้ี อาจได้พบกบั

โขลงช้างป่าท่ีเดินมาลงเล่นน ้ า หรือฝูงสัตวต่์างๆอาทิ ฮิปโป จระเข ้นกกินปลานานาชนิดจากการ

ล่องเรือ แม่น ้ าโซเบ เป็นสายน ้ าท่ีส าคญัของประเทศบอทสวานาและนามีเบียในเวลาล่องเรือจะได้

เห็นอีกฟากฝ่ังห่ึงเป็นดินแดนของประเทศนามีเบีย แม่น ้ าโซเบจะไหลบรรจบกบัแม่น ้ าแซมเบซี

นั้นเอง (เวลิดเ์ซอร์ไพรซ์,ม.ป.ป) 
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รูปท่ี 2.23 เกาะLamu Town 

ท่ีมา: https://th.theplanetsworld.com/1568-kenya-ken-th 

                        เกาะเล็กๆ ของ Lamu มีเสน่ห์แบบเก่าแก่ประเทศเคนย่า ได้รับการข้ึนทะเบียนให้

เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม โดยองค์การยูเนสโก ปี 2001 คุณสามารถมองเห็นประวติัศาสตร์

การคา้ท่ีเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัของเกาะไดใ้นอาคารลกัษณะทางสถาปัตยกรรมจากโลกอาหรับยุโรป

และอินเดียเป็นท่ีประจกัษ์ พิพิธภณัฑ์ Lamu ก็เป็นสถานท่ีท่ีนิยมบนเกาะเช่นกันและสามารถ

อาบแดดบนชายหาดทรายขาวของเกาะแห่งน้ีหรือจิบกาแฟอาราบิก้าในร้านกาแฟท้องถ่ินได้

(เดอะพราเน็ตเวลิด,์2560) 

 

 
รูปท่ี 2.24 อุทยานแห่งชาติ Mount Kenya 

               ท่ีมา: https://th.theplanetsworld.com/1568-kenya-ken-th 

                ยอดเขาเคนย่าในภาคกลางของท่ีราบสูงทางตะวนัออกของหุบเขาระแหงอนัยิ่งใหญ่

อุทยานแห่งชาติยอดเขาเคนย่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกซ่ึงลอ้มรอบภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของ

ประเทศอยูท่ี่5,199เมตรและใหส้ายตาของหิมะในแถบเส้นศูนยสู์ตร ทิวทศัน์แตกต่างจากธารน ้ าแข็ง

ทะเลสาบและน ้ าพุแร่สู่เทือกเขาอลัไพน์ความหลายหลากของพืชและสัตวอ์าจจะไดพ้บกบัลงคอป

เปอร์ลิงสีขาวและสีด าควายชา้งชา้งเผอืกเสือดาวและหมาใน (เดอะพราเน็ตเวลิด,์2562) 
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2.3 การจัดท า วซ่ีา 

เอกสารท่ีใชใ้นการยนืขอยนืวซ่ีาVisa ประเทศเคนยา่ ประเทศซิมบบัเว ประเทศแซมเบีย 

ประเทศบอทสวานา (ไม่ตอ้งแสดงตวั) 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือนนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัจากเคนยา่ และ

ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ พร้อมส าเนา 3 ชุด เซ็นตรั์บรองเอกสารดว้ย 

2. แบบฟอร์มวซ่ีา ท่ีกรอกขอ้มูลครบถว้น 

3. รูปถ่ายสี ฉากหลงัขาว ขนาด 2" จ านวน 2 รูป 

4. รายละเอียดการเดินทาง แผนการท่องเท่ียว (วซ่ีาท่องเท่ียว ตอ้งมี) 

5. ใบจองตัว๋เคร่ืองบินและส าเนา 3 ชุด 

6. ส าเนาใบจองโรงแรม 3 ชุด 

7. ส าเนาใบอนุญาตท างาน (Work permit) ส าหรับชาวต่างชาติ 

8. สมุดวคัซีนฉีดไขเ้หลือง ตวัจริง 

9. จดหมายหรือหนงัสือเชิญ จากบริษทั หรือ หน่วยงานในประเทศเคนยา่ (วซ่ีาธุรกิจ ตอ้งมี) 

10. จดหมายรับรองการท างานในประเทศไทย (วซ่ีาธุรกิจ ตอ้งมี) 

(แพนทราเวล,2560) 

2.4 ทฤษฎกีารจัดท าโปรแกรมทวัร์ 

เตรียมความพร้อมในเ ร่ือง เ ส้นทางและการประสานการจองการใช้บริการกับ

ผูป้ระกอบการ ต่าง ๆ จนถึงการเตรียมการเพื่อ เสนอรายการน าเท่ียวเพื่อขายให้แก่ลูกคา้ ดงัน้ี(พวง

บุหงา ภูมิพานิช, 2539) 

  1. ขั้นเตรียมเส้นทาง 

  2. ขั้นเตรียมรายการ 

  3. ขั้นท าก าหนดการ 

  4. ขั้นเสนอรายการน าเท่ียวแก่ลูกคา้  

    1. ขั้นเตรียมเส้นทาง คือการก าหนดเส้นทางท่ีจะจดัน าเท่ียว ต้องมีการส ารวจ

เส้นทาง และศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง ความยากง่ายของการเดินทาง

เขา้ถึง สภาพของเส้นทาง จุดท่องเท่ียว จุดแวะพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม สภาพของ 

ร้านอาหารและท่ีพกัแรม มาตรฐานการบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก ณ จุดต่าง ๆ ส่ิงดึงดูดใจ 

ของนกั ท่องเท่ียวจุดท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัท่ีใกล้แหล่งท่องเท่ียวขอ้มูล ทางวิชาการของแหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีแวะชม ตลอดจนเร่ืองพาหนะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเดินทางข้อมูล เหล่าน้ีคือ 

องคป์ระกอบจ าเป็นในการจดัน าเท่ียวท่ีผูจ้ดัน าเท่ียวตอ้งเตรียมการใหพ้ร้อม  

2. ขั้นเตรียมรายการ ในการเตรียมรายการน าเท่ียวผูจ้ดัน าเท่ียวจะตอ้งน าขอ้มูล ทั้งหมดท่ีได้

จากการเตรียมเส้นทางมาศึกษาวเิคราะห์และก าหนดส่ิงต่อไปน้ี 

         2.1 วางแผนในเร่ืองบุคลากร เป็นการวางแผนแนวทางการจดัรายการน าเท่ียว และเป็น

การเตรียมความพร้อมในการจดัน าเท่ียวจดัก าลงัคนว่าจะมีบุคลากรในฝ่ายใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายจดัการท่องเท่ียว ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายการเงิน  

         2.2 ระยะเวลาในการท่องเท่ียวตามเส้นทางซ่ึงอาจเป็นคร่ึงวนัเต็มวนัมากกวา่ 1 วนัจนถึง 

1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นการก าหนดระยะเวลาน้ีจะสัมพนัธ์กบัการคิดราคาค่าท่ีพกัค่าอาหารและ

ค่าอ่ืน ๆ อีกมากดงันั้นจึงตอ้งก าหนดใหล้ะเอียดโดยระบุเป็นวนั เช่น 4 วนั 3 คืน เป็นตน้  

            2.3 ก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวเช่น จะชมแหล่งท่องเท่ียว ซ้ือสินคา้ชมการแสดงหรือ

พกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่ีตรงจุดไหนบา้ง  

          2.4 ก าหนดสถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีพกัแรมตลอดจนสถานบริการต่าง ๆ 

ส าหรับนกัท่องเท่ียว  

          2.5 ก าหนดพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละจุด เช่น จะเป็น เคร่ืองบิน- รถ

โคช้, รถโคช้ - เรือ, รถไฟ -รถโคช้, รถโคช้ -แพหรือตอ้งใชท้ั้งเคร่ืองบิน -รถโคช้ - รถตู-้แพเป็นตน้  

           2.6 ระบุราคาค่าใช้จ่ายตลอดรายการ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าท่ี พกั 

ค่าบริการน าเท่ียว ค่ามคัคุเทศก์ ค่าเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียว เช่น ค่าผ่านประตู ค่าเขา้ชมการแสดง 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด เม่ือไดร้าคาทุนแลว้ใหบ้วกดว้ยผลก าไรท่ีตอ้งการ และรวมภาษี ก็จะไดเ้ป็น ราคา

ท่ีจะเสนอขายแก่นกัท่องเท่ียว  

          2.7 ระบุเง่ือนไขของค่าใชจ่้ายตามรายการ โดยทัว่ไปทวัร์เหมาจ่าย อาจไม่รวม ค่าใช้จ่าย

บางอย่าง เพื่อให้ราคาขายถูกลงก็ได ้เช่น ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ไม่รวมค่าเขา้ชมบางท่ี ไม่รวม

ค่าอาหารบางม้ือ เง่ือนไขเหล่าน้ีควรกา หนดไวใ้นก าหนดการเป็นหมายเหตุให้ นักท่องเท่ียวได้

ทราบดว้ย  

  3. ขั้นท าก าหนดการ ก าหนดการเดินทางท่ีบริษทัน าเท่ียว จดัข้ึนให้กบัลูกคา้ก็คือ รายการ

นา เท่ียวนนัน่เอง ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดของการเดินทางการท่องเท่ียวการเขา้ท่ีพกั และอ่ืน ๆ 

การจดัท าก าหนดการหรือรายการน าเท่ียวน้ีแมนซิน่ี (Mancini, M. 1990) ไดก้ล่าวไวว้า่รายการน า

เท่ียวมี 2 ชนิด ชนิดแรกส าหรับขายลูกคา้ และชนิดท่ีสองส าหรับผูน้ าเท่ียว ในขณะท่ี เฟย(์Fay, 

B.1992) ไดแ้บ่งรายการน าเท่ียวออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  



20 
 

 

         3.1 รายการน าเท่ียวอยา่งยอ่ (Summary or Graphic Itinerary) เป็นรายการน าเท่ียวท่ีเขียน 

รายการเฉพาะจุดส าคญั ๆ โดยมากจะเนน้เส้นทางท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

         3.2 รายการน าเท่ียวส าหรับลูกค้า (Detailed Itinerary) หรืออาจเรียกว่า A Detailed 

Passenger Itinerary หรือ Passenger Itinerary เป็นนรายการน าเท่ียว ส าหรับลูกคา้ โด รายการน า

เท่ียวชนิดน้ีจะมีขอ้มูลอยา่งละเอียด เพียงพอท่ีจะให้ลูกคา้ทราบไดว้า่จะตอ้งมีกิจกรรม ระหวา่งการ

ท่องเท่ียวอย่า งไรบา้งตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดการเดินทางในแต่ละวนั เพื่อให้ลูกคา้ได้ วางแผน

เตรียมตวัส าหรับการเดินทางไดถู้กตอ้ง 

         3.3 รายการน าเท่ียวส าหรับผูป้ฏิบติังาน (Operating Itinerary หรือ Operating Working 

Itinerary) รายการน าเท่ียวชนิดน้ีจะนิยมจดัท าส าหรับการจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศ (Inbound Tour) ซ่ึง

จะเป็นรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูน้ าเท่ียวหรือ พนักงาน ขบัรถ โดยจะมี

ขอ้มูลท่ีค่อนขา้งละเอียด โดยอาจระบุรายละเอียดของงานเฉพาะจุดส าคญัท่ี ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้ไป

ปฏิบติั ซ่ึง ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบัระยะทาง เวลา เท่ียวบิน และการ ติดต่อกบัผูป้ระกอบการท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ซ่ึงจะมี ช่ือและหมายเลขโทรศพัท์

ของผูท่ี้จะติดต่อดว้ยนอกจากน้ีอาจเพิ่มขอ้มูล เก่ียวกบัวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ให้ผูน้  าเท่ียวเป็น

แนวทางในการประกอบการอธิบายแก่ลูกคา้ดว้ย 

  4. ขั้นเสนอรายการน าเท่ียวแก่ลูกคา้ หลงัจากรายการน าเท่ียวไดผ้า่นการก าหนดเวลา และ

ก าหนดกิจกรรมการท่องเท่ียวมาแลว้ ก็ตอ้งน ามาออกแบบจดัท าเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ น่าสนใจ 

เช่น จดัท าเป็นแผน่พบัโบร์ชวัร์ (Brochure) ท่ีมีสีสันของรูปภาพสถานท่ีท่องเท่ียวให้ น่าสนใจ ท่ีพกั

แรมรายการน าเท่ียวอ่านแลว้ดึงดูดใจน่าไปเท่ียว หรือท าในรูปแบบวารสารประจ าปี ของบริษทัน า

เท่ียว หรือในรูปแบบเวบ็ไซต์ ( WebSite) ท่ีสวยงามอ่านง่าย หลงัจากนั้นก็จดัส่ง หรือเสนอไปยงั

ตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียวเพื่อเป็นตวัแทนเสนอขายกบันกัท่องเท่ียวต่อไป 

(อีแอลเอฟเอช,2561) 

2.5 ทฤษฎกีารคิดต้นทุนและการคิดราคาขาย 

1.ค่าใชจ่้ายคงท่ี  คือค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งใชจ่้ายสม ่าเสมอทุกคร้ังในการจดัน าเท่ียว 

เช่น ค่ามคัคุเทศก ์ค่าเช่ารถโคช้เป็นตน้ 

2.ค่าใช้จ่ายแปรผนั คือค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียต่อคน เป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปในสัดส่วน

เดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนคน เช่น บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าอาหาร ค่าภาษีสนามบิน 

ค่าท่ีพกั และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ถา้จ านวนลูกคา้มากข้ึนก็ตอ้งจ่ายมากข้ึน 
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3.ค่าใชจ่้ายก่ึงแปรผนั คือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายคงท่ีและไม่ใช่ค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนแปลง 

ค่าใชจ่้ายน้ี จะเพิ่มข้ึนลดลง ตามเหตุการณ์เฉพาะหน่าท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการจดัน าเท่ียว เรียกอีกอยา่ง

วา่ ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 

4.ค่าใช้จ่ายพิเศษ คือค่าใชจ่้ายท่ีคิดพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น การคิดค่าโรงแรม ส่วนมากจะ

คิดจากห้องคู่ โดยลูกคา้จ่ายคนละคร่ึงของราคาห้อง ตาหากเป็นห้องพกัเด่ียวลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงิน

เพิ่ม หรือถ้าตอ้งการเตียงเสริมเป็นเตียงท่ีสามก็จะเสียราคาค่าเช่าห้องน้อยลงกว่าปกติ ค่าใช้จ่าย

พิเศษน้ี เป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีไวส้ าหรับราคาเด็ก เช่นค่าอาหาร ค่าเขา้ชม ท่ีเก็บในราคาเด็กเป็นตน้(อคา

เดเมียดอทคอม,2560) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รูปแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั(ปีพ.ศ. 2562) สิริพรอ่ิมหุ่น,ศกัด์ิ

ชายพิทกัษ์วงศ์ กล่าวถึงการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั มีขั้นตอนด าเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 2) การ

พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั 3) การตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร จดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั สรุปผลน าเสนอ

รูปแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญ ภัยและจดัท าคู่มือการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั โดยใช้เทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique) ในการพฒันารูปแบบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 19 คน และใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว เชิงกีฬาผจญภยั จากผูท้รงคุณวุฒิ 

จ  านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเท่ียว เชิงกีฬาผจญภัย มี

องคป์ระกอบ 7 ดา้น 40 รายขอ้ คือ 1)  ดา้นบุคลากร จ านวน 6 ขอ้ 2) ดา้นงบ ประมาณ จ านวน 6 ขอ้ 

3) ดา้นวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก จ านวน 6 ขอ้ 4) ดา้นการจดั การ จ านวน 6 ขอ้ 

5)ดา้นการตลาด จ านวน 5 ขอ้ 6) ดา้นการจดัการความเส่ียง จ านวน 5 ขอ้ 7) ดา้นประเด็นจริยธรรม

ในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยัจ านวน 6 ขอ้ ผลการวิจยัมีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั และ

สามารถน าเสนอเป็นคู่มือการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงกีฬาผจญภยั แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป (ท่ีมาจาก: ทีซีไอ-เทโจดอทโออาร์จี) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศ (ปีพ.ศ 2560) 

นางสาวเมธยา แสนใจยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมมารี รักษ์ชูชีพ บทคดัย่อในการวิจยั

คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศของคน

ไทยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้ าหรับการวิจยั คือ ประชากรนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวไป
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ต่างประเทศ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัจ  านวน 400ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่า

ทดสอบค่าที (Independent t-test) กบักลุ่ม ตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Scheffe ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS for Window ขอ้มูลพื้นฐานจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง และนามาวิเคราะห์เพื่อหา

ค่าความถ่ีและร้อยละ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศ จ านวน 

400 คน ส่วนมากเป็นนกัท่องเท่ียวเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน การ

วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวไปต่างประเทศของคนไทย พบว่า ได้รับขอ้มูล 

ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบ คือ ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

เหตุผลในการเดินทาง คือ พกัผ่อน เหตุผลท่ีไปประเทศนั้น ๆ คือ ความสะดวกในการเดินทาง 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเป็นส่ิงดึงดูดใจใน การเดินทาง ใชบ้ริการจากแหล่งขอ้มูลอินเตอร์เน็ต 

ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวไปกบัครอบครัว มีความถ่ีในการ เดินทางแลว้แต่โอกาส ใช้ระยะเวลา

การท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่ใชเ้วลา 5 วนั และทวีปเอเชีย เป็นจุดหมายปลายทาง ในการเดินทางคร้ัง

ต่อไป (สไลดแ์ชร์เน็ต,2560) 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
3.1 ช่ือทีต่ั้งของสถานทีป่ระกอบการท างาน 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ     : วนัเวลิดท์วัร์แอนดท์ราเวลจ ากดั  

สถานท่ีตั้ง                           : 34/2-3 หมู่ 9 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชนั 

     กรุงเทพฯ10170 

เบอร์ติดต่อ                 : 024486014,028876491 

E-mail                               : oneworldandtravel@gmail.com 

Line                  : @oneworldtour 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสถานท่ีประกอบการ 

ท่ีมา: www.ejobcorner.com 

3.2 ลกัษณะประกอบการ 

       บริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ ากดั ช่ือภาษาองักฤษวา่ ONE WORLD TOUR 

AND TRAVEL CO. LTD รับจดัทวัร์กรุปเหมา ท่องเท่ียว ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ จดักรุปแพค๊

เก็จทวัร์ทัว่โลกคุณภาพดี ราคาพิเศษ สามารถผ่อนช าระดว้ยบตัรเครดิตการเดินทางท่านสามารถ

ดีไซน์รูปแบบการท่องเท่ียวได้ด้วยตวัท่านเอง ด้วยทีมงานคุณภาพและมีประสบการณ์ กว่า20ปี 

สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างตรงจุดและรวดเร็ว มีทีมงานกว่า60 คน และท

หวัหนา้ทวัร์ท่ีช านาญเส้นทางกวา่ 40 คน คอยบริการทุกท่านดว้ยความจริงใจ ท่านจะประทบัใจใน

การบริการอยา่งแน่นอน บริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ ขอเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความประทบัใจในการ
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เดินทางของท่าน ให้วนัหยุดของท่านมีความหมายยิ่งข้ึน ทวัร์ยุโรป ทวัร์อเมริกา ทวัร์อิตาลีสวิส 

ทัวร์ฝร่ังเศส ทัวร์สวิส ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญ่ีปุ่น ทัวร์สิงคโป ทัวร์อังกฤษ ทัวร์ฟินแลนด์ ทัวร์

สแกนดิเนเวยี และประเทศอ่ืนๆทัว่โลก 

3.2.1 โปรแกรมทวัร์บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั มีโปรแกรมทวัร์ท่ีใชบ้ริการ

ดงัน้ี 

1) ทวัร์พรีเม่ียม  

ทวัร์พรีเม่ียมคือทวัร์แบบ  Exclusive Selected  คือทวัร์ท่ีคดัสรรข้ึนจากประสบการณ์การ

เดินทางกวา่ 20 ปี ของทีมงาน วนัเวิลด์ทวัร์ ตั้งใจคดัเมืองท่ีน่ารัก เส้นทางท่ีแสนสวย มาบรรจงวาง

เรียงให้ท่านได้ใช้เวลาวนัหยุดในการท่องเท่ียวกบัคนพิเศษ ของท่านอย่างคุม้ค่าท่ีสุด ในราคาท่ี

เหมาะสมกบัคุณภาพ ด าเนินทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ สุขภาพและอธัยาศยัดี รถ

โคช้ท่ีใชมี้คุณภาพดี อายรุถไม่เกินสามปี โรงแรมท่ีพกัมาตรฐาน 4-5 ดาว เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 3.2 โปรแกรมทวัร์พรีเม่ียม 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 

2) ทวัร์ยโุรป 

ทวัร์ยุโรปมีหลายภูมิภาคได้แก่ 1.ยุโรปเหนือ 2. ยุโรป ตะวนัออก 3. ยุโรป ตะวนัตก 4. 

ยุโรปใตท้วัร์ท่ีผูใ้ชบ้ริการนิยมมากท่ีสุดใน ในโปรแกรมทวัร์ยุโรป คือ สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ก),อี

ตาลี สวิส ฝร่ังเศส,ทวัร์ยุโรปตะวนัออก(เชค ออสเตรีย ฮงัการี)และ องักฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 

ไอร์แลนด ์เป็นตน้ 



25 
 

 

 
              รูปท่ี 3.3 โปรแกรมทวัร์ยโุรป 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 

3) ทวัร์เอเชีย 

             ทวัร์ทวปีเอเชีย มีอยู3่ประเภท 1. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้2. เอเชียตะวนัออก 3. เอเชียใต ้

ตวัอยา่งโปรแกรมทวัร์ท่ีมีบางส่วนเช่น เกาะบาหลี(ประเทศอินโดนีเซีย), เทียนสิน ปักก่ิง(ประเทศ

จีน)  เวยีงจนัทร์นมสัการพระบางวดัเชียงทอง(ประเทศลาว) 

 

 
                รูปท่ี 3.4 โปรแกรมทวัร์เอเชีย 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 

4) ทวัร์ในประเทศ 

              โปรแกรมทวัร์ในประเทศไทย บริษทัวนัเวิลด์ทวัร์ก็มี มีทุกภาค ตั้ งแต่ ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคกลาง ภาคตะวนัตก ภาคใต ้รวมถึงทั้งยงัมีแบบบริการ

แพค็เกจและกรุ๊ปเหมาอีกดว้ย 
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รูปท่ี 3.5 โปรแกรมทวัร์ในประเทศ 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 

5) ทวัร์เรือส าราญ 

               ทวัร์เรือส าราญ  มีทวัร์2 ประเภทใหเ้ลือกอาทิเช่น 1.ทวัร์ล่องเรืออลาสกา้ จะมีช่วงระหวา่ง

เดือน พฤษภาคม-กนัยายนของทุกปี *รายการพิเศษล่องเรือชมปลาวาฬ ณ จูโน่ 2.ทวัร์ลองเรือเมดิ

เตอร์เรเนียน  

 

 
รูปท่ี 3.6 โปรแกรมทวัร์ เรือส าราญ 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th  

6) ทวัร์มิดเด้ิลอีส 

          ทวัร์มิดเด้ิลอิสมี5ประเทศดังน้ี 1.การ์ต้า 2.จอร์แดน 3.อิสราเอล 4.ดูไบ 5.อิหร่าน มี

กิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น นัง่รถWDตะลุยทะเลทราย, เก็บภาพอนุสาวรียไ์ข่มุก  
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รูปท่ี 3.7โปรแกรมทวัร์ มิดเด้ิลอีส 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th  

7) ทวัร์อเมริกา 

                    ทวัร์อเมริกา สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมี50รัฐครอบคลุมพื้นท่ีแถบอเมริกาเหนืออนั

กวา้งใหญ่ มีสถานท่ีโด่งดงัมากมายเช่น ฮาวาย นิวยอร์ก ศูนยก์ลางทางการเงินและวฒันธรรมระดบั

โลก และเมืองหลวงวิชิงตนัดีซี มีนครลอสแองเจลิสท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองภาพยนตร์ สถานท่ีดงักล่าว

ทางบริษทัยงัมีจดัทวัร์อีกดว้ย 

 

 
รูปท่ี 3.8 โปรแกรมทวัร์ อเมริกา 

ท่ีมา:  www.oneworldtour.co.th 

8) ทวัร์แอฟริกา 

                           ทวัร์แอฟริกา มีประเทศท่ีให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้ลือกซ้ือตามตอ้งการเช่น 1.อียิปต ์2.โม

รอคโค 3.แอฟริกาใต ้ 4.โมนาโค เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.9 โปรแกรมทวัร์ แอฟิริกา 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 

9) ทวัร์ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์

                     โปรแกรมทวัร์น้ีจะน าท่านเดินทางสู่ดินแดน Aotearoa หรือดินแดนแห่งทิวหมอกขาว 

ชมทอ้งฟ้าสีคราม และทะเลสาบสีเขียวมรกต สัมผสับรรยากาศความงดงามตามธรรมชาติ ล่องเรือ 

มิลฟอร์ด ซาวด ์และชมปลาวาฬ ณ ไคคูร่า อยา่งใกลชิ้ด 

 

 
รูปท่ี 3.10 โปรแกรมทวัร์ ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

ท่ีมา: www.oneworldtour.co.th 
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3.3 แผนผงัแผนก บริษัท วนั เวลิด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล 

 

 
รูปท่ี 3.11 แผนผงัตารางแผนก ผูบ้ริหารบริษทั 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

3.3.1 แผนผงัแผนก ขายทวัร์ต่างประเทศ 

 
 

รูปท่ี 3.12 แผนผงัตาราง ขายทวัร์ต่างประเทศ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

คณะผูบ้ริหาร 

นายสุรกิจ  แจ่มกระจ่าง 

กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนมสันนัท ์แตงจุย้ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

แผนกขายทวัร์ต่างประเทศ 

นางสาวนรินทร หม่ืนศกัดา 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

นางสาวอรนิตย ์วงัไบ 

ฝ่ายขายทวัร์ยโุรป 

นางสาวดวงฤดี จอม
อินทร์ 

ฝ่ายขายทวัร์ยโุยป 

นางสาวสรชา ส าเภายนต ์

ฝ่ายขายทวัร์ยโุรป 

นายศรันย ์พิมพท์ว ี

ฝ่ายขายทวัร์ยโุรป 

 

นางสาวกมลวรรณ แหวน
ทองค า 

ฝ่ายทวัยโุรป 

 

นางสาววณิชา มหาอุป 

ฝ่ายขายทวัร์ยโุรป 
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3.3.2 แผนผงัแผนก ติดต่อประสานงานต่างประเทศ 

 
รูปท่ี 3.13 แผนผงัตาราง ติดต่อประสานงานต่างประเทศ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

3.3.3 แผนผงัแผนก วซ่ีา

 
 

รูปท่ี 3.14แผนผงัตาราง วซ่ีา 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า 

แผนกติดต่อประสานงาน
ต่างประเทศ 

นายธนนัท ์มูลเหลา  

หวัหนา้ฝ่ายประสานงาน 

นางศรวสัยา เทียนค า  

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

นางสาวจิราพร บุญเกิด 

ฝ่ายประสานงาน 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ มาตทพย ์ 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
นางสาวสาธิตา เผือกพนูฝ่าย

ประสานงาน 

นายนิธิพล จิตรานนท ์

 ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

นางสาวรัตนา กญัหารัตน์ 

ฝ่ายประสานงาน 

นายวเิชษฐ ์โอนธนเมธิ  

ผูช่้วยผูจ้ดัการ  

นายสุกกฤษฏ ์สุภานนัท ์

ฝ่ายประสานงาน 

แผนกวซ่ีา 

นางสาวทิพย ์ฉิมพลี 

ฝ่ายวซ่ีา 

นางสาวนิตยา นาลาด 

ฝ่ายวซ่ีา 

นางสาววภิาว ีณุเรศ 

ฝ่ายวซ่ีา 

นายอภิชาติ ชาติสิริทรัพย ์

ฝ่ายวซ่ีา 

นางสาวนฐัถา สุกใส 

ฝ่ายวซ่ีา 
 

นางสาวนชัช กอ้งววิฒิน์พงศ ์

ฝ่ายวซ่ีา 
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3.3.4 แผนผงัแผนก ฝ่ายจดัตัว๋เคร่ืองบิน 

 
รูปท่ี 3.15 แผนผงัตาราง ฝ่ายจดัตัว๋เคร่ืองบิน 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

3.3.5 แผนผงัแผนก การตลาดและส่ือโฆษณาออนไลน์ 

 
รูปท่ี 3.16 แผนผงัตาราง การตลาดและส่ือโฆษณาออนไลน์ 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายจดัตัว๋เคร่ืองบิน 
นางสาวสายฝน กลุชนะพีระ 

ฝ่ายตัว๋เคร่ืองบิน 

แผนกการตลาดและส่ือโฆษณา
ออนไลน์ 

นายณกลุ บุญเรือง 

ฝ่ายออกแบบส่ือโฆษณา 

นางสาวณชัชา กล่ินช่ืน 

ฝ่ายออกแบบส่ือโฆษณา 

นางสาวรัตตินา กณัหารัตน์ 

ฝ่ายออกแบบส่ือโฆษณา 
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3.3.6 แผนผงัแผนก บญัชี 

 
รูปท่ี 3.17 แผนผงัตารางแผนก บญัชี 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

 

3.3.7 แผนกส่งเอกสาร MESSENGER 

 
รูปท่ี 3.18 แผนผงัแผนกส่งเอกสาร Messenger 

ท่ีมา : ผูจ้ดัท า 

แผนกบญัชี 

นางสาวณภทัรสร การชะว ี

หวัหนา้งานฝ่ายบุคคล 

นางสาวรัตนกลุ ป่ินทอง 

ฝ่ายบญัชีการเงิน 

นางกฐิน ซ่ือตรง 

ฝ่ายบญัชีการเงิน 

นางวรัิญญา ขนัโสดา 

ฝ่ายบญัชีการเงิน 

นางเพชรรัตน์ สุวฒันโน 

ฝ่ายบญัชีการเงิน 

แผนกส่งเอกสาร 

นายฉตัรชยั ปรีชารัตน์ 

ฝ่ายส่งเอกสาร 

นายธิระ พ่ึงทรัพย ์

ฝ่ายส่งเอกสาร 

นายกฤษกร ศรีอยู ่

ฝ่ายส่งเอกสาร 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย   

    

              
รูปท่ี 3.19 

ท่ีมา ผูป้ฏิบติังาน 

              ช่ือ – นกัศึกษาฝึกงาน       : นาย พิสุทธ์ิ มหาวนั 

ต าแหน่ง/แผนก                : Operation 

วนัเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน: 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

• ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร 

• เก็บเอกสารเขา้แฟ้ม 

• ถ่าย Passport และ Visa 

• เตรียมแทก็ป้ายช่ือ 

• ท าป้ายส่งทวัร์ 

• ส่งทวัร์ลูกคา้ 

• ตรวจรายช่ือลูกคา้ท่ีพกัโรงแรม 
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รูปท่ี 3.20 

ท่ีมา ผูป้ฏิบติังาน 

              ช่ือ – นามสกุล                : นายโชคชยั ขนัสันเทียะ 

              ต  าแหน่ง/แผนก               : Operation 

              วนัเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน:14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

               ลกัษณะงานปฏิบติั 

• ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร 

• เก็บเอกสารเขา้แฟ้ม 

• เตรียมแทก็ป้ายช่ือลูกทวัร์ 

• ท าป้ายส่งทวัร์ 

• ตรวจรายช่ือลูกคา้ท่ีพกัโรงแรม 

• จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใหลู้กทวัร์ 

• ออกบูธ 

• ตรวจเช็คPassport 

• ส่งทวัร์ ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
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3.5 ช่ือและ ต าแหน่งหนักงานทีป่รึกษา 

 

 
รูปท่ี 3.21 Sale Officer 

ท่ีมา : บริษทั วนัเวลิดท์วัร์ แอนด ์ทราเวลจ ากดั 

                                 ช่ือ-นามสกุล          : คุณ กมลวรรณ์ แหวนทองค า 

                                 ต  าแหน่ง                 : Sale Officer 

                                 สถานประกอบการ : บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

            ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานมีดงัต่อไปน้ี 

1) นกัศึกษาก าหนดหวัขอ้โครงงาน โดยปรึกษาร่วมกนัระหวา่งนกัศึกษา พนกังานท่ีปรึกษาและ  

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2) เสนอหวัขอ้โครงงาน ไปทางฝ่ายสหกิจศึกษาและการปฏิบติังานสหกิจ ของมหาวทิยาลยัสยาม 

3) คิดคน้โปรแกรมทวัร์ใหแ้ก่บริษทัคน้หาเส้นทางใหม่ๆหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

4) วิเคราะห์กบัพนกังานท่ีปรึกษาวา่โปรแกรมทวัร์สามารถขายไดจ้ริงหรือไม่และอาจปรับเปล่ียน

ตามพนกังานท่ีปรึกษาท่ีใหค้  าแนะน าใหโ้ปรแกรมทวัร์น้ีดียิง่ข้ึนและสามารถขายไดจ้ริง 

5) สรุปขอ้มูล เตรียมเขียนรายงานสรุปผลท่ีไดรั้บเตรียมตวั ส่ง 

6) น าเสนออาจารยร์ายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา และส่งรายงานมายงัฝ่ายสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานตรวจสอบและรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อการ แกไ้ขก าด าเนินโครงงานน้ี 
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ตาราง : ขั้นตอนการด าเนินงาน ตรารางที่ 3.1 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
พ.ศ.2562 

    พ.ค             มิ.ย               ก.ค             ส.ค 
1) ศึกษาขอ้มูลถึงปัญหาของสถานประกอบการ     

2)  เขียนโครงร่างรายงาน     

3) ก าหนดหวัขอ้ในการหาขอ้มูล     

4) เก็บรวบรวมขอ้มูล     
5) การวเิคราะห์ขอ้มูล     
6) สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
7) น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา     

8) สรุปขอ้มูลและเขียนรายงาน     
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บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้ปรึกษากับพนักงานท่ีปรึกษาอย่างรอบครอบแล้วจึงได้เปิด
เส้นทางใหม่ คือ เปิดประสบการณ์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอทสวานา แซมเบีย สัมผ ัส
ประสบการณ์ของสัตวป่์าอยา่งแทจ้ริง และเรียนรู้วฒันธรรมวถีิพื้นเมือง พบกบักิจกรรมท่ีโด่งดงั คือ 
เกมส์ไดรว ์เพื่อสัมผสักบั Big Five เป็นกิจกรรมส่องสัตวป่์า เป็นเวลา 10 วนัมีรายละเอียดดงัน้ี 
          4.1 จดัท าโปรแกรมประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วนั 
          4.2 การคิดตน้ทุนและราคาขาย 

4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานบริษทัวนัเวลิดท์วัร์ แอนด์ ทราเวล ใน    
การจดัท าโปรแกรมทวัร์ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10วนั 
          4.4 สรุปการด าเนินงาน 
4.1 จัดท าโปรแกรมประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอทสานา แซมเบีย 

การจดัท าโปรแกรมต่างๆพนกังานพี่เล้ียงและคณะผูจ้ดัท าไดเ้ลือกองคป์ระกอบต่างๆดงัน้ี 
           4.1.1 สายการบิน เคนยา่ แอร์แวย ์ 
 

 
รูปท่ี 4.1 เคนยา่ แอร์แวย ์

ท่ีมา: https://www.google.com/ 

เหตุผลท่ีเลือกสายการบินเคนยา่ แอร์แวยเ์น่ืองจากสายการบินน้ีเป็นสายการบินท่ีบินตรง
จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยถึงกรุงไนโรบีประเทศเคนยา่ โดยตรงจึงสะดวกต่อ
การเดินทาง 
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4.1.2 ท่ีพกัท่ีเลือกใช ้

Masai Mara Sopa Lodge 

 
รูปท่ี 4.2 Masai Mara Sopa Lodge 

ท่ีมา: https://wetu.com 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีพกัน้ี ตั้งอยูใ่กลก้บัอุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 45 km ใชเ้วลาเดินทาง 
1ชัว่โมง30นาที อีกทั้งท่ีพกัมีความสวยงาม สัมผสักบัธรรมชาติมากท่ีสุด 

Sheraton Nairobi Airport Hotel 

 
รูปท่ี 4.3 Sheraton Nairobi Airport Hotel 

ท่ีมา: https://www.guestreservations.com/ 

  เหตุผลท่ีเลือก โรงแรมน้ีตั้งอยู่ภายในสนามบินเคนย่า สะดวกในการเดินทางในวนัถดัไป
ของโปรแกรมทวัร์ และมีระดบั4ดาว 
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Victoria Falls Hotel 

 
รูปท่ี 4.4 Victoria Falls Hotel 

ท่ีมา: https://www.booking.com 

   เหตุผลท่ีเลือก โรงแรมน้ีมีความใกลชิ้ดรรมชาติมาก และใกลก้บัน ้ าตก Victoria 

Fall เพียง 3km ใชเ้วลาเดินทาง7นาที 

4.1.3 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเคนยา่ 

อุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 

 
รูปท่ี 4.5 อุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า 

ท่ีมา:https://travelblog.expedia.co.th/  

      เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวน้ี หากเป็นการท่องเท่ียวในประเทศเคนยา่ อุทยาน

แห่งน้ีคือจุดเด่นของประเทศ ท่ีมี The Big 5 ไดแ้ก่ สิงโต ชา้ง ความป่า เสือดาว และแรด ซ่ึง

อุทยานแห่งน้ีมีช่ือเสียงระดบัโลก จึงเป็นไฮไลทส์ าหรับโปรแกรมน้ี 
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หมู่บา้นชามมาไซ 

 
รูปท่ี 4.6 หมู่บา้นชามมาไซ 

ท่ีมา: https://www.google.com/ 

      เหตุผลท่ีเลือก หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในอุทยานซ่ึงมีมาก่อนท่ีจะเกิด

เป็นอุทยานสมารถเรียนรู้วฒันธรรมพื้นเมืองไดจ้ากหมู่บา้นน้ีไม่วา่จะเป็นการล่าสัตว ์ความ

เป็นอยูแ่ละพิธีกรรมต่างๆ 

ทะเลสาบไนวาซา 

 
รูปท่ี 4.7 ทะเลสาบไนวาซา 

ท่ีมา: https://www.bloggang.com/ 
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      เหตุผลท่ีเลือก อยากให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัทุกการเดินทาง ทั้ งทางบก ทาง

อากาศและทางน ้ า ซ่ืงสถานท่ีน้ีจะน านกัท่องเท่ียวล่องเรือชมฮิปโปโปเตมสั ท่ีมีจ  านวน

มากกวา่1,000ตวั 

4.1.4 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศซิมบบัเว 

Victoria Fall(ฝ่ังซิมบบัเว) 

 
รูปท่ี 4.8 Victoria Fall(ฝ่ังซิมบบัเว) 

ท่ีมา: https://pixabay.com 

      เหตุผลท่ีเลือก น ้ าตกน้ีเป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดในโลกฝ่ังซิมบบัเว เป็นมรดกโลก 

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหสัจรรยท์างธรรมชาติของโลก จากองคก์ารยเูนสโก ้ 

4.1.5 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศแซมเบีย 

สะพานขา้มแม่น ้าประเทศแซมเบีย 

  
รูปท่ี 4.9 สะพานขา้มแม่น ้าประเทศแซมเบีย 

ท่ีมา: https://travel.mthai.com 
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       เหตุผลท่ีเลือก เป็นสะพานขา้มฝากระหวา่งประเทศซิมบบัเว และประเทศแซมเบีย 

เป็นสะพานท่ีใชเ้ป็นเส้นทางการเดินทางและมีความสวยงามและกิจกรรมบนัจ้ี จัม๊ ระหวา่ง

การเดินทาง 

Victoria Fall(ฝ่ังแซมเบีย) 

 
รูปท่ี 4.10 Victoria Fall(ฝ่ังแซมเบีย) 

ท่ีมา: https://travel.kapook.com/ 

เหตุผลท่ีเลือก เป็นสถานท่ีติดกนัแต่หากเปล่ียนฝ่ังก็จะเห็นมุมมองท่ีแตกต่างกนั  

4.1.6สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศบอทสวานา 

อุทยานโซเบ 

 
รูปท่ี 4.11 อุทยานโซเบ 

ท่ีมา: https://travel.mthai.com 

เหตุผลท่ีเลือก อุทยานแห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงอุทยานท่ีมีพื้นท่ีมาก เป็นแหล่งรวมฝูง

สัตวใ์หญ่นานาชนิด และเป็นอีกหน่ึงอุทยานท่ีจะเล่นGame Drive 
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4.2 การคิดต้นทุนและราคาขาย 
ตารางที4่.1 อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

09-18 ส.ค. 2562 175,900 175,900 171,900 47,900 

13-22 ก.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

11-20 ต.ค. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

15-24 พ.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 172,900 172,900 168,900 47,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
  อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วคิตอเรียฟอลล/์/ลิฟ

วิง่สโตน์-ไนโรบี(หรือสลบัก่อนหลงั)  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีา ทั้งส่ีประเทศ เคนยา่, ซิมบบัเว, แซมเบีย, บอทสวาน่า (ไม่ตอ้ง

แสดงตวั)   

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  

 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเส้นทาง  

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
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 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุ

ในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก60,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนา

หน้าหนังสือเดินทาง Passportมายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่

สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ

ไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ

เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ

ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือ

ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข

ต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ในการ
จัดท าโปรแกรมทวัร์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอทสวานา แซมเบีย 10วนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานบริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล ใน    
การจดัท าโปรแกรมทวัร์ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10วนั ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
โปรแกรมน้ีมีประโยชน์ต่อบริษทั ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทาง ดา้นการใหบ้ริการของ
โรงแรมท่ีพกัท่ีเลือกใช ้ ดา้นความเหมาะสมของราคา ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว ดา้นความ
ครบถว้นของรายการทวัร์ โดยเก็บแบบสอบถามจากพนกังานบริษทั วนัเวลิด ์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล 
15 ท่าน โดยมีเกณฑแ์สดงระดบัคะแนนเฉล่ียต่อความพึงพอใจในแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจโดยใช ้Scale 5 ระดบั หรือท่ีเรียกวา่ ค่าวดัเจตคติตามเทคนิคของลิเคิร์ท ( Likert Technique) 
หรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ทสเกลไดด้งัน้ี (กรีดีสกู๊ด,11 สิงหาคม 
2561) 

ค่าเฉล่ีย   4.21 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย   3.41- 4.20   หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.61 - 3.40  หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.81 - 2.60   หมายถึง  ความพึงพอใจในระดบันอ้ย  
ค่าเฉล่ีย   1.00 - 1.80   หมายถึง   ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด  

ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ความพึงพอใจ (x̅) (S.D.) ระดบัความพึง

พอใจ 
โปรแกรมน้ีมีประโยชน์ต่อบริษทั 4.53 0.63 มากท่ีสุด 
ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.33 0.61 มาก 
ดา้นการใหบ้ริการของโรงแรมท่ีพกัท่ีเลือกใช ้ 4.40 0.63 มาก 
ดา้นความเหมาะสมของราคา 4.33 0.72 มาก 
ดา้นโปรแกรมการท่องเท่ียว 4.40 0.63 มาก 
ดา้นความครบถว้นของรายการทวัร์ 4.40 0.73 มาก 

จากตารางท่ี4.2แสดงถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของพนกังานบริษทั วนั เวิลด์
ทวัร์ แอนด์ ทราเวล จ านวน 15 ท่านในการจดัท าโปรแกรมทวัร์ประเทศเคนย่า ซิมบบัเว บอท
สวานา แซมเบีย 10วนั พบวา่ความพึงพอใจโปรแกรมน้ีมีประโยชน์ต่อบริษทั มีค่าเฉล่ียระดบัความ
พึงพอใจสูงท่ีสุด 4.53(S.D.= 0.63)มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ดา้นการ
ให้บริการของโรงแรมท่ีพกัท่ีเลือกใช้ ด้านโปรแกรมการท่องเท่ียวและด้านความครบถ้วนของ
รายการทวัร์ มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจท่ีเท่ากนั 4.40 (S.D.= 0.63,0.73)มีระดบัความถึงพอใจอยู่
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ในระดบัมาก รองลงมาดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางและดา้นความเหมาะสมของราคามี
ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจท่ีเท่ากนั 4.33 (S.D.= 0.61,0.72)มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 4.4 สรุปรายการน าเทีย่ว เปิดประสบการณ์ประเทศ เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวานา 10 วนั 
 ตารางที ่4.3 ตารางการเดินทาง 
 ตารางการเดินทาง 
วนัท่ี1 วนัแรกของการเดินทางพบกนั ณสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ -ไนโรบี

(เคนยา่) 

วนัท่ี2 เดินทาง ถึงกรุงไนโรบี -เข้าอุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า - ท่ีพักรีสอร์ทกลาง
ธรรมชาติ Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี3 มาไซ มาร่า -เขา้ซาฟารีส่องสัตวอุ์ทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า ทั้งวนั-เขา้ชมหมู่บา้น
พื้นเมืองของชาวมาไซ -- ท่ีพกัรีสอร์ทกลางธรรมชาติ Masai Mara Sopa Lodge หรือ
เทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี4 มาไซ มาร่า -อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า -ล่องเรือชมฮิปโป-เดินทางสู่กรุงไนโรบี-Four 
Points by  Sheraton Nairobi Airport Hotelหรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี5 ออกเดินทางจากไนโรบี-สู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์(ซัมบบัเว)-ล่องเรือชมพระอาทิตย์
ตก-รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Boma Restaurant -ท่ีพกั Victoria Falls Hotel 
หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี6 เดินทางชมน ้าตกวคิตอเรียฝ่ังซิมบบัเว - นัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้าตกจากดา้นบน 
วนัท่ี7 ซิมบบัเว -เดินขา้มสะพานขา้มฝากแม่น ้ าแซมเบซี -ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย)-เขา้ชม

น ้าตกฝ่ังแซมเบีย-ท่ีพกัThe Avani Resort หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 
วนัท่ี8 แซมเบีย -อุทยานแห่งชาติโวเบ(บอตสวานา)-เขา้สู่ซาฟารี ชม Big Five-ล่องเรือ

แม่น ้ าโวเบ ชม ฮิปโป  -ลิฟวิ่งสโตน์-ท่ีพกัThe Avani Resort หรือเทียบเท่าระดบั
ใกลเ้คียง 

วนัท่ี9 ลิฟวิง่สโตน์-สนามบินลิฟวิง่สโตน์-สนามบินไนโรบี-เดินทางสู่กรุงเทพ 
วนัท่ี10 เดินทาง ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
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บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลโครงงาน 
จากความตอ้งการในการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ทางธรรมชาติทางดา้นการผจญภยัของ

กลุ่มลูกคา้เก่าของบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา เวล ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็นโอกาสในการเปิด
เส้นทางใหม่โปรแกรมประเทศเคนย่า ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วนั 7คืนโดยสายการบิน
เคนยา่ คณะผูท้  าจึงไดศึ้กษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีโดดเด่นและน่าสนใจและให้โปรแกรมน้ี
วา่เปิดประสบการณ์ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย10วนั มีโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 
วนัที1่  กรุงเทพฯ – ไนโรบี(เคนย่า) 

22.00 พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 
4เคาน์เตอร์ T กรุ๊ปเจ้าหน้าท่ีรอรับท่านและคณะพร้อมอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินบตัรโดยสารตลอดจนกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

วนัที2่    ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่า – รีสอร์ทกลางธรรมชาติ  
01.15 ออกเดินทางโดยสายการบินเคนยา่ แอร์เวย ์โดยเท่ียวบินท่ี KQ761 
06.15 เดินทางถึงกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา่ น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่าน

ข้ึนรถตูแ้บบหลงัคาเปิด สู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของนกัท่อง
ซาฟารีท่ีมาประเทศเคนยา่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Masai Mara Sopa Lodge หรือเทียบเท่า
ระดบัใกลเ้คียง  ตวัรีสอร์ท ตกแต่งในสไตล์ศิลปะพื้นเมือง ตวัรีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ บริเวณเชิงเขาโอลูนเกมส์ (Oloongams Hills) ติดเขตอุทยานมาไซ มาร่า มี
สะดวกสบายมาก มีเคร่ืองปรับอากาศ สระว่ายน ้ า พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบ
ครัน มีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และ ยามค ่าคืนยงัมีการแสดงจากชาวพื้นเมืองมาไซ ให้ท่าน
ไดส้นุกสนานกบัเสียงเพลงอีกดว้ย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในท่ีพกั 
 อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ถือเป็นไฮไลทข์องรายการน้ี ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยาน

แห่งชาติมาไซมาร่าท่ีเต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่าและเหมาะส าหรับการท า
ซาฟารี   

15.30 ท่านจะได้ออกเล่น
เ ก ม ส์ ไ ด ร ว์  เ พื่ อ
สัมผสักบั Big Five  
ภ า ย ใ น อุ ท ย า น
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แห่งชาติมาไซ มาร่า ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติ ของ
ประเทศแซนทาเนีย และจะมีการยา้ยถ่ินขา้มประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตวเ์พื่อ
หาอาหารในเขตท่ีอุดมสมบูรณ์กวา่โดยเฉพาะตวัไวล์เดอร์บิสตแ์ละมา้ลาย จะมีจ านวน
นบัแสนตวัในแต่ละกลุ่มในการขา้มแม่น ้ ามาร่าไปยงัอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น ้ า และมีสัตว์
จ  านวนมากท่ีถูกเหยียบตายระหวา่งขา้มแม่น ้ าหรือไม่ก็ถูกจระเขกิ้นเป็นอาหารระหวา่ง
ขา้มแม่น ้ า ส่วนซากท่ีเน่าก็เป็นอาหารของนกแร้งเหยี่ยว และพวกอีกา จนพระอาทิตย์
ลบัขอบฟ้า น าท่านเดินทางกลบัสู่ลอดจ ์ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
ท่ีพกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที3่ มาไซ มาร่า – ซาฟารีส่องสัตว์อุทยานแห่งชาติ มาไซ มาร่าทั้งวนั  
 หมู่บ้านชาวมาไซ – รีสอร์ทหรู 
05.30  *** สุดยอดแห่งประสบการณ์ ส าหรับท่านท่ีตอ้งการข้ึนชมความงามของอุทยานมาไซ 

มาร่า โดยบอลลูน กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์ ราคาท่านล่ะ 500 USD (ค่าข้ึนบอลลูนไม่
รวมอยูใ่นราคาทวัร์ การข้ึนบอลลูนอยูใ่นดุลยพินิจของกปัตนัผูบ้งัคบั กรุณาท าตามกฎ
ทุกอยา่ง อยา่งเคร่งคดั ทางบริษทัฯ บอลลูนเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองประกนัอุบติัเหตุ และ
ผูโ้ดยสารเป็นผูต้ดัสินใจใช้บริการเองโดยไม่มีการบงัคบัจาก บริษทัฯ) ***ได้เวลา
สมควรน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั เพื่อรับประทานอาหารเชา้ 

07.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั หลงัจากนั้นใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  
09.00 น. ไดเ้วลาส าหรับการท่องซาฟารีกนัตั้งแต่

เช้าเพื่อท าเกมส์ ไดร์ฟ ท่านจะไดส้ัมผสั
กบัสุดยอดการ ท่องป่าซาฟารีแห่งทุ่งสะ
วนัน่าขนานแท ้สัมผสักบับรรยากาศของ
ทุ่งหญา้แห่งแอฟริกาขนานแท ้ปราศจาก
การปรุงแต่งจากมนุษย์ ให้ท่านได้สูด
อากาศอนัแสนสดช่ืนในช่วงเช้า พร้อม
กบัชมสัตว์ป่า ตามหา Big Five  ซ่ึง
ไดแ้ก่ สิงโต เสือ ดาว ช้าง แรด และควายป่า  อนัหมายถึงความดุร้ายและอนัตรายของ
สัตว ์หรือท่ีเรารู้จกักนัดีวา่เป็นเจา้ป่าแห่งทุ่งสะวนัน่า ท่านจะตะลึงกบัฝงูไวล์เดอร์บิสต ์
นบัแสน ฝงูมา้ลาย ควายป่า ฝงูชา้ง มา้ลาย แรด หมูป่า นกกระจอกเทศและฝงูกวางพนัธ์ุ
ต่าง ๆ ท่ีมีลายสวยงามอยา่งเช่น วอเตอร์บัค๊ บุชบัค๊ ธอมสันกาเซล อิมพาล่ากาเซลโทบี 
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ซ่ึงท่านจะประทบัใจในความงามของสัตวเ์หล่าน้ี  ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียว
แบบน้ีท่านจะไดเ้ห็นความเป็นอยูข่องสัตวป่์าทั้งในช่วงเชา้ สาย และบ่าย ให้ท่านไดเ้ก็บ
ภาพบรรยากาศ และท่วงท่าอนัน่ารักของสัวตป่์าท่ีมีอยูม่ากมาย ไดเ้วลาสมควรคนรถน า
ท่านกลบัสู่ทีพกั เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั แบบ ปิคนิค (Lunch Box) 
บ่าย คนรถน าท่านออกท่องซาฟารีอีกคร้ังในช่วงบ่าย เพื่อเก็บบ๊ิกไฟว ์ใหค้รบ และให้ท่านได้

ใชเ้วลาในอุทยานมาไซ มาร่า ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด น าท่านแวะเท่ียวหมู่บา้นชาวมาไซ (Beaten 
Track Masai Manyatta) ชนเผ่าพื้นเมืองท่ีน่ารัก สนุกสนานกบัการตอ้นรับอย่างเป็น
กนัเองจากคนทอ้งถ่ิน น าท่านซาฟารีต่อจนถึงช่วงเยน็ น าท่านเดินทางกลบัสู่ลอจด์ท่ี 

19.30 น.บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั 
ท่ีพกั:  Masai Mara Sopa Lodge / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 
 
 (การท าเกมไดร์ฟ สามารถท าไดต้ลอดทั้งวนัหรือพร้อมอาหารกลางวนัแบบปิกนิคข้ึน

อยูต่ามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล) 
*** ทางบริษทัไม่สามารถการันตีวา่ท่านจะเจอสัตว ์ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตวต์่างๆอยูก่นัแบบอิสระ

ในอุทยาน*** 
วนัที่4 มาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า – ล่องเรือ ชมฮิปโป  
 กรุงไนโรบี – ภัตตาคารคอร์นิวอร์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านข้ึนรถตูแ้บบหลงัคาเปิดท่ีสามารถยนืข้ึนและชมสัตวไ์ดเ้วลาเดินทางไปถึง

อุทยานแห่งชาติหรือเวลาชมสัตว ์ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มชีวติความเป็นอยูข่องชาว
เคนยา่และบางแห่งเป็นทุ่งโล่งและอาจเห็นสัตวต่์าง ๆ เดินขา้มถนนไดโ้ดยง่าย เดินทาง
ถึงทะเลสาบไนวาซา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  
บ่าย น าท่านล่องเรือทะเลสาบไนวาชา เพื่อชม ฝูงฮิปโปท่ีมาอาศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ี มี

จ  านวนมากกวา่ 1,000 ตวั แต่ละฝูงจะมีตวัผูท่ี้เป็นจ่าฝูงดูแลตวัเมียและลูก ๆ ฮิปโปตวั
ใหญ่มีน ้าหนกัประมาณ 4 ตนั อาศยั
อยู่ในหนองน ้ าหรือน ้ าท่ีมีความลึก
ไม่ เ กิ น  3  เ มตร  ด า น ้ า ไ ด้ค ร้ั ง
ประมาณ 4-6 นาที จึงจะเอาหัวโผล่
ข้ึนมาเหนือน ้ าท่านสามารถเห็น  หู 
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ตา จมูก อยูเ่หนือน ้ าในระนาบเดียวกนัไดอ้ยา่งชดัเจนเม่ือมองในระยะไกลเหมือนขอน
ไมล้อยน ้ า ฝงูฮิปโปจะข้ึนมาบนบกเพื่อกินหญา้ในเวลากลางคืนเน่ืองจากผิวของฮิปโป
จะทนความร้อนไม่ไดใ้นเวลากลางวนัจึงตอ้งอยู่ในน ้ า  นอกจากน้ียงัให้ท่านไดช้มนก
ชนิดต่าง ๆ มากกวา่ 200 ชนิด ท่ีมีสีสวยงามแตกต่างกนัในแต่ละพนัธ์ุและหาชมไดย้าก 
จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ เขตอนุรักษ์สัตวป่์า Crescent Island Conservancy มีเน้ือท่ี 80 
กิโลเมตร ท่ีท่านจะสามารถเดินชมสัตวห์รือจะถ่ายรูปไดอ้ย่างใกลชิ้ดกบัมา้ลาย ยี่ราฟ 
มา้ลาย ไวดเ์ดอร์บิสต ์และกวางชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น วอเตอร์บัก๊ บุชบัก๊ ธอมสันกาเซลล ์
อิมพาล่ากาเซล และยงัมีฝูงควายป่า นอกจากน้ีเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งน้ียงัเคยเป็น
สถานท่ีถ่ายท าหนงัดงัจากฮอลลีวูด๊ น าท่านเดินทางโดยรถ สู่กรุงไนโรบี  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารคอร์นิวอร์ Carnivore Restaurant ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
สไตลแ์อฟริกนัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงไนโรบี ใหท้่านไดเ้ลือกชิมเน้ือชนิดต่างๆ ท่ีน ามา
คลุกเคล่าเคร่ืองเทศ และยา่งจนสุก หอม อร่อยพร้อมน ้ าจ้ิมรสเด็ด ส่วนใหญ่จะเป็นเน้ือ
ววั เน้ือจระเข ้เน้ือนกกระจอกเทศ เน้ือกระต่าย เน้ือกวางชนิดต่างๆ เน้ือไก่ ใส้กรอกหมู 
เน้ือแกะ ซ่ีโคลงหมู พร้อม ซุป สลดั มนัฝร่ัง และขา้วสวย 

พกัท่ี:  Four Points by Sheraton Nairobi Airport Hotel / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที5่  ไนโรบี – เมืองวคิตอเรีย ฟอลล์(ซิมบับเว)  
 ล่องเรือชมพระอาทติย์ตก – ภัตตาคารโบม่า 
เชา้ บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ไนโรบี 
07.20 ออกเดินทางสู่เมืองวิคตอเรีย ฟอลล์ Victoria Falls ประเทศซิมบบัเว โดยเท่ียวบินท่ี 

KQ792 
09.35 เดินทางถึงสนามบิน วคิตอเรีย ฟอลล ์น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง น าท่านออกดินทางสู่

เข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Victoria Falls Hotel อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อธัยาศยั / หรือเทียบเท่า 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

15.00 น าท่านล่องเรือเหนือล า
น ้ าแซมเบซี (Sundowner 
Cruise)  ซ่ึง เป็นแม่น ้ า  ท่ี
ใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของ
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ทวีปแอฟริกา ซ่ึงไหลผา่น 2 ประเทศ คือแซมเบียกบัซิมบบัเว ่ตวัแม่น ้ าแซมเบซีนั้นใส
สะอาดแม้ว่าจะดูสีคล ้ า ท่ีส าคัญมีสัตว์อันตรายอยู่หลายประเภท อาทิ  จระเข ้
ฮิปโป ตลอดสองขา้งทางท่ีเรือวิ่งผา่นท่านจะไดเ้ห็นธรรมชาติท่ีเป็นป่าใหญ่ มีทั้งตน้ไม้
ใหญ่นอ้ย และสัตวป่์าโผล่มาใหเ้ห็นเป็นคร้ังคราวและพิเศษท่านจะไดช้มพระอาทิตยต์ก
อนัสวยงามจากบนเรือดว้ย สมควรแก่เวลา น าท่านกลบัโรงแรม 

ค ่า        บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร BOMA Restaurant พร้อมโชวพ์ื้นเมืองแอฟริกนั อนั
สนุกสนาเร้าใจ 

ท่ีพกั:  VICTORIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 
วนัที6่   ชมน า้ตกวคิตอเรียฝ่ังซิมบับเว (สวยมาก) - น่ังเฮลคิอปเตอร์ชมน า้ตก(รวมในค่าทวัร์) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านชมน ้ าตกวิคตอเรีย ฝ่ังซิมบบัเวน ้ าตกน้ีตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน ้ าตกวิคตอเรีย

โดยมีแม่น ้ าแซมเบซี เป็นต้น
ก า เ นิ ดน ้ า ตก ท่ี ยิ่ ง ให ญ่ น้ี ถู ก
คน้พบโดยนักส ารวจชาวสก็อต 
ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตนเม่ือ
ปี ค.ศ.1855 เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก มีความสูงณจุดสูงสุดถึง 
108 เมตร ตวัน ้ าตกมีความกวา้ง
ถึง 1.7 กิโลเมตรในฤดูน ้ าหลาก
ซ่ึงตรงกบัช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนจะมีปริมาณน ้ าตกจากหน้าผาถึงนาท่ีละกวา่ 100 
ลา้นแกลลอนปัจจุบนัไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ้ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลก
และไดรั้บการยกย่องว่าเป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลกน าท่านชม
จุดชมน ้าตกท่ีมีช่ือ 4 จุดท่ีไม่ควรพลาดคือ  

                     1. Devil’s Cataract สวยสะใจ ละอองน า้สาดกระเซ็นชุ่มฉ ่า  
 2. Main Falls มีหน้ากว้างของแผงน า้ตกถึง 830 เมตร  
 3. Horse Shoe Falls เป็นจุดที่

ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด ตัว
น ้าตกมีรูปคล้ายเกือกม้ามีความ
สูงถึง 95 เมตร  

 4. Rainbow Falls เป็นจุดที่
น ้ าตกมีความสูงที่ สุดถึ ง  108 
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เมตร ท่านจะไดส้ัมผสัความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน ้ าตกน้ีอย่างใกลชิ้ดการเดินชม
น ้าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกไดต้ลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียม
เส้ือกนัฝนท่ีมีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอยา่ลืมถุงหรือกระเป๋ากนัน ้ าส าหรับกลอ้งต่างๆ
ไปดว้ย 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั: VICTORRIA FALLS HOTEL / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 
 พิเศษสุด...น าท่านน่ังเฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของน ้าตกจากมุมสูงประมาณ 15 

นาที ท่านจะได้ชมความสวยงาม และยิ่งใหญ่ของน ้าตกจากมุมสูง(รวมในค่าทัวร์แล้ว) 
เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน จากน้ันอิสระ
ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ  

 

วนัที7่ ซิมบับเว – ลฟิวิง่สโตน์(แซมเบีย) – เข้าชมน า้ตกฝ่ังแซมเบีย  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 หลังอาหารน าท่ าน เ ดินทางข้าม

พรมแดนสู่ประเทศแซมเบีย โดยการ
เ ดินข้ามสะพาน  ข้ามฝากแม่น ้ า
แซมเบซี ท่านจะได้ชมวิวท่ีสวยงาม
ของหุบเหวด้านล่างและชมกิจกรรม
บนัจ้ี จัม๊ จากบนนสะพานแห่งน้ี (น า
ท่ านผ่ านพิ ธี ตรว จคน เข้า เ มื อ ง ) 
จากน้ันน าท่านสู่ที่พัก The Avani 
Resort หรือเทยีบเท่า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติน ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย น าท่านชม น ้ าตกวิคตอเรีย 
(Victoria Fall ) 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรม ชาติของโลก (Seven Natural Wonders 
of the World)   ซ่ึงเกิดจากการ
เป ล่ี ยนระดับของ  แม่น ้ า แซมบี
ซี (Zambezi River)  ทั้งสาย คน้พบ
โดย ด็อกเตอร์ลิฟวิ่งสโตน เม่ือปี 
ค .ศ .1855 ปัจ จุบัน เ ป็นพรมแดน
ธรรมชาติระหว่างซิมบับเว่  และ
แซมเบีย จากนั้ นน าท่านสู่อุทยาน
แห่งชาติน ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังแซมเบีย 
น า ท่ า น ชมน ้ า ต ก ท่ี ส า คัญ แ ล ะ
สวยงามอีก 2 แห่งซ่ึงอยู่ฝ่ังแซมเบีย 
คือ น ้ าตกArmchair Fallsซ่ึงเป็นจุดท่ีน ้ าตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก 
Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหน่ึงคือ น ้ าตก Eastern Cataract ซ่ึงสวยงามไม่
แพจุ้ดอ่ืนๆ เช่นเดียวกนัการเดินชมน ้ าตกจะตอ้งเปียกจากละอองน ้ า และฝนท่ีอาจตกได้
ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้น ควรเตรียมเส้ือกนัฝนท่ี มีฮูด้ ร่ม ติดตวัไปดว้ย และอย่าลืมถุง
หรือกระเป๋ากนัน ้าส าหรับกลอ้งต่างๆไปดว้ย จากนั้นอิสระทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั
ภายในรีสอร์ท ผอ่นคลายกบับรรยากาศธรรมชาติแบบ แอฟริกนั 

ค ่า บริการอาคารค ่า ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรมท่ีพกั 
ท่ีพกั:  The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

 

วนัที8่ แซมเบีย – อุทยานโชเบ(บอทสวานา) – ซาฟารี ชม Big Five   
 ล่องเรือแม่น า้โชเบ ชม ฮิปโป – ลฟิวิง่สโตน   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
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จากนั้น น าท่านน าท่านเดินทางสู่อุทายานแห่งชาติโชเบ ประเทศสาธารณรัฐบอสวานา (Botswana) 
(เดินทาง 1.30 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและผ่านพรมแดนแลว้ น าท่านเดินทางสู่
บริเวณ อุทยานแห่งชาติโชเบ (Chobe National 
park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีดี ท่ีสุดและได้รับ
ความสนใจจากนกัท่องเท่ียว เขา้มาท่องป่าดูสัตว์
แบบซาฟารี มีพื้นท่ีประมาณ 10,698 ตาราง
กิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในบอสวานา เป็น
แหล่งรวมฝงูสัตวใ์หญ่นานาชนิด เช่น ฝงูชา้งป่าท่ี
มีกวา่ 60,000 เชือก(มากท่ีสุดในโลก), ฝงูควายป่า, 
มา้ลาย และสัตวน์กัล่าอยา่ง สิงโต, เสือดาว, เสือ
ชี ต้ า  แ ล ะ ไ ฮ ยี น่ า ล า ย จุ ด  น า ท่ า นออกชม
สัตว์ (Game Drive) ท่องป่าซาฟารีชมสัตว์ท่ี
ยิ่งใหญ่ทั้ งห้า ของทวีปแอฟริกาคือ สิงโต แรด 
ควาย ป่า ช้าง และเสือดาว ไปจนถึงเพื่อนๆ ท่ี
น่ารักอย่างยีราฟ มา้ลาย ฮิปโปโปเตมสั และนก
นานาชนิด ท่องป่าซาฟารีดูสัตวด์ว้ยรถจ๊ีบ รถแต่
ละคันมีนายพรานหรือ Ranger ซ่ึงเป็นทั้ ง
คนขบัรถและไกด์คอยแนะน าวิธีการชมสัตวใ์ห้
ทราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและแน่นอนหมาย
รวมถึง ผูย้ิ่งใหญ่ทั้งห้า  (Big five) คือ ควายป่า 
ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซ่ึงถ้าไดเ้ห็นครบก็
ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ท่ีสมบูรณ์ แต่ค่อนข้าง
เป็นไปไดย้าก เพราะสัตวท่ี์น่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ใน
ป่าซ่ึงเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญา้สะวนันา จนถึงก่ึงทะเลทราย แอฟริกาใตมี้สัตวป่์ากว่า 
220 ชนิด ซ่ึงสัตวป่์ามีชีวติอยูอ่ยา่งอิสรเสรีตามธรรมชาติ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั  

 *** ทางบริษัทไม่สามารถการันตีว่าท่านจะเจอสัตว์ ครบทุกชนิดเน่ืองจากสัตว์ต่างๆ อยู่
กนัแบบอสิระในอุทยาน*** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านชมสัตวป่์าในอีกรูปแบบ คือการล่องเรือในแม่น ้ าโชเบ (Boat Safari) (ใชเ้วลาใน
การท า Game Drive ทางน ้ าประมาณ 3 ชัว่โมง) เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องสัตวป่์า
นานาชนิด ท่ีมาด่ืมน ้าในแม่น ้ าโชเบ สัตวป่์า
ท่ีสามารถเห็นได้มากในแถบน้ีคือ ฮิปโป 
จระเข ้ช้าง และ นกกินปลานานาชนิด ให้
ท่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจของสัตว์
ป่านานาชนิดท่ีอาศยัในแม่น ้ าโชเบ แม่น ้ า
โชเบ เป็นสายน ้ าท่ีส าคญัของประเทศบอท
สวานา และนามีเบีย ในเวลาล่องเรือท่านจะ
เห็นอีกฟากฝ่ังห่ึงเป็นดินแดนของประเทศ
นามิเบีย แม่น ้ าโชเบจะไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ าแซมเบซี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัตน้ไม้
ประหลาด เบาบบั พนัธ์ุแอฟริกา ท่ีมีในอุทยานแห่งน้ีดว้ย ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการดู
นก ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิด กวา่ 450 สายพนัธ์ุ ซ่ึงสัตว ์ป่าท่ีน่ีมีชีวิตอยูอ่ยา่ง
อิสระเสรีตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ ได้เวลาสมควรน าท่าน
เดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ่า            บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี:  The Avani Resort / หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัที9่ ลฟิวิง่สโตน์ – สนามบิน – ไนโรบี – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 จากนั้นอิสระทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัภายในรีสอร์ท ผ่อนคลายกับบรรยากาศ

ธรรมชาติแบบ แอฟริกนั ซ่ึงภายในรีสอร์ท จะมีสัตวเ์ล้ียงน่ารักๆ ท่ีทางรีสอร์ทเล้ียงไว้
แบบธรรมชาติ อาทิเช่น กวาง, มา้ลาย, ยีราฟ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจอย่าง
เต็มท่ี *** สัตวเ์หล่าน้ีมีนิสัย ข้ีตกใจ ไม่ท าร้ายคน แต่ไม่ควรเขา้ใกลจ้นเกินไป และไม่
ควรเขา้ดา้นหลงัของมา้ลายเพราะอาจโดนมา้ลายดีดได ้ซ่ึงทางโรงแรมและบริษทัทวัร์
ไม่สามารถรับผดิชอบได ้*** 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินลิฟวิง่สโตน์ LIVINGSTONE AIRPORT 
18.05     ออกเดินทางสู่เมืองกรุงไนโรบี โดยเท่ียวบินท่ี KQ783 
22.10 เดินทางถึงสนามบินไนโรบี แวะต่อเคร่ือง 
23.59  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี KQ886 
วนัที1่0 สนามบินสุวรรณภูมิ 
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13.50 น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

วคัซีนป้องกนัไข้เหลอืง (Yellow Fever) 
ผู้ทีเ่ดินทางเข้าสู่ประเทศเคนย่า แซมเบีย ซิมบับเว ต้องได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัไข้เหลอืง 
(Yellow Fever) และต้องถือหนังสือยนืยันการได้รับวคัซีน (International certificate of 
vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศน้ันๆ ด้วย เพราะจะถูกตรวจทีด่่านตรวจคนเข้าเมือง  
ในประเทศไทยสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลอืง และรับหนังสือรับรองการฉีดวคัซีนได้ที่ 
1. คลนิิกเวชศาสตร์ท่องเทีย่วและการเดินทาง (คลนิิกนักท่องเทีย่ว) โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลัยมหิดล โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034  
สามารถดูรายละเอยีดและท านัดหมาย online ได้ที ่www.thaitravelclinic.com/th 
2. คลนิิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัและอายุรศาสตร์การท่องเทีย่ว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 
02-252-0161 
3. สถาบันบ าราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-590-3430 
4. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสงขลา ฯลฯ 
ข้อควรรู้ก่อนฉีดวคัซีนไข้เหลอืง 
1. ต้องฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนั 
2. ต้องน าส าเนาหนังสือเดินทาง มาเพือ่ออกสมุดรับรองการฉีดวคัซีน  
3. ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA เคนย่า ซิมบับเว แซมเบีย บอทสวาน่า (ไม่ต้องแสดงตัว) 
 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
2. รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 2.0 X 2.0 น้ิว จ านวน 4 รูป 

ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาสมุดรับรองการฉีดวคัซีนไขเ้หลือง 
5. ส าเนาวซ่ีาซิมบบัเวท่ีท่านเคยไดรั้บ (ถา้มี)  
6. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศปลายทางเป็น

การถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้
และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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7. กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้
สถานทูตยกเลิกวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติใน
นามของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการ 
ออกเดนิทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

09-18 ส.ค. 2562 175,900 175,900 171,900 47,900 

13-22 ก.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

11-20 ต.ค. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

15-24 พ.ย. 2562 172,900 172,900 168,900 47,900 

27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563 172,900 172,900 168,900 47,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไนโรบี-กรุงเทพฯ//ไนโรบี-วคิตอเรียฟอลล/์/ลิฟวิง่สโตน์-
ไนโรบี(หรือสลบัก่อนหลงั)  

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีา ทั้งส่ีประเทศ เคนยา่, ซิมบบัเว, แซมเบีย, บอทสวาน่า (ไม่ตอ้งแสดงตวั)   
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดชิ้มอาหารอาหารทอ้งถ่ินสลบัอาหารเอเชีย  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าทิปคนพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินตลอดเส้นทาง  
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท (หากท่านประทบัใจในการบริการ) 

      เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก60,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้า
หนงัสือเดินทาง Passportมายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือไม่
สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ
พิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียม
วซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น 
สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับ
บาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือ
ช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ
ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
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รูปท่ี5.1Braner 

ท่ีมา บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทรา เวล 
5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาท่ีพบในการโครงงาน 

      มีระยะเวลาศึกษาและรวบรวมขอ้มูลไม่เพียงพอ เน่ืองจากขอ้มูลของสถานท่ีต่างๆค่อนขา้ง
หาได้ยากและพนักงานท่ีปรึกษามีเวลาให้ค  าปรึกษาไม่มากนักเน่ืองจากมีธุระท่ีตอ้งปฏิบติั คณะ
ผูจ้ดัท าจึงคน้หาขอ้มูลจากเวป็ไซตเ์ป็นส่วนใหญ่ 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
  -โปรแกรมต่างๆค่อนขา้งเหมือนกนัในช่วง 10วนั อยากใหป้รับเปล่ียนโปรแกรมท่ีมีกิจกรรมในแต่
ละสถานท่ีท่ีเหมือนกนั เช่น กิจกรรมเกมไดรว ์และกิจกรรมล่องเรือ 
  -ราคาค่อนขา้งสูง เสนอแนะให้ลดช่วงเวลาหรือกิจกรรมท่ีเหมือนกนัในช่วง 10วนัลงและลดวนั
เดินทางลง 
 



60 
 

 

5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิ 
     5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
         - เรียนรู้ถึงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
         - ไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ 
         - มีการปรับตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเขา้สู่วยัท างาน 

      5.2.2 ปัญหาท่ีพบเจอในการปฏิบติังานสหกิจ 
        - ในช่วงแรกของการปฏิบติังานสหกิจค่อนขา้งสับสนใจขั้นตอนต่างๆจึงท าให้งานล่าชา้และมี         
ขอ้ผดิพลาด 
        - มีการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนในบางคร้ังท าใหง้านผดิพลาด 
        - บางคร้ังมีการใหง้านทบัซอ้นกนัมากเกินไป 

      5.2.3ขอ้เสนอแนะ 
         - ก่อนปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายควรทบทวนขั้นตอนต่างๆก่อนลงมือท า 
         - ในการปฏิบติังานควรมีการส่ือสารท่ีชดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 
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ภาพการปฏบิัติงาน 

 

ส่งทวัร์ท่องเท่ียวประเทศ ไอร์แลนดท์วัร์พรีเม่ียม ท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ 

 

ส่งทวัร์ท่องเท่ียวประเทศ สวเีดน-เดนมาร์ค ท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ 

 



 

 

 

ส่งทวัร์ท่องเท่ียวประเทศสแกนดิเนเวยี ท่ีสนามบิน สุวรรณภูมิ 

 

เตรียมโปรแกรมทวัร์และอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการเดินทางใหลู้กคา้ 

 

 



 

 

 

เยบ็เล่มโปรแกรมทวัร์ 

 

ท าป้ายส่งทวัร์ไวส้ าหรับลูกคา้ท่ีก าลงัมองหาทวัร์ Oneworld ท่ีสนามบิน 

 

 

 



 

 

 

แพค็ของน ้าอาหารไวส้ าหรับการเดินทางใหลู้กคา้และไกด ์

 

คน้หาเส้นทางเท่ียวบินและท่ีนัง่วา่งดว้ยโปรแกรม Amadeus 

 

 



 

 

 

เซ็ครายช่ือลูกคา้ผกูป้ายแทก็ผกูริบบิ้นกระเป๋าเดินทางให้แก่ลูกคา้ 

 

 

ออกบูธท่ีงาน เทยเท่ียวไทยท่ี ไบเทคบางนา 
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เปิดประสบการณ์ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วนั 

( Openness to Experience a 10-day Trip to Kenya, Zimbabwe, Botswana, and Zambia ) 

นายโชคชยั ขนัสันเทียะ และนายพิสุทธ์ิ มหาวนั 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

บทคดัย่อ 

         โ ค ร ง ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง เ ปิ ด

ประสบการณ์ ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา 

แซมเบีย 10วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท า

โปรแกรมใหม่ให้กับบริษทั วนั เวิลด์ ทัวร์ แอนด ์

ทราเวล เพ่ือโอกาศขยายฐานลูกคา้และมีโอกาสเพ่ิม

รายไดใ้หแ้ก่บริษทั วนั เวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล 

         ผลการด าเนินงานพบว่า บริษทั วนั เวิลด ์

ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ยงัไม่มีโปรแกรมในรูปแบบ

ผจญภยั คณะผูจ้ดัท าจึงสร้างโปรแกรมส่องสัตวป่์า

ในอุทยานแห่งชาติ มาไซมาร่า สัมผสัเกมส์ไดวใ์น

ประเทศเคนยา่ ล่องเรือชมพระอาทิตยต์กในประเทศ

ซิมบบัเว ชมน ้ าตกวิคตอเรียท่ีไดรั้บการยกย่องจาก

องค์กรยู เนสโก้ ให้ เ ป็นหน่ึงในมรดกโลกใน

ประเทศบอทสวานา ล่องเรือแม่น ้ าโซเบชมฮิปโป

ในราคา 175 ,900บาท/ต่อท่าน เพ่ือเป็นโอกาส

พฒันาต่อยอดใหแ้ก่บริษทั ในอนาคต 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจ

ของพนักงานบริษทั วนั เวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทราเวล 

ในการจดัท าโปรแกรมทวัร์ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว 

บอทสวานา แซมเบีย 10วนั พบว่าความพึงพอใจ

โปรแกรมน้ีมีประโยชน์ต่อบริษทั มีค่าเฉล่ียระดับ

ความพึงพอใจสูงท่ีสุดท่ี 4.53 (มากท่ีสุด) รองลงมา

ดา้นการให้บริการของโรงแรมท่ีพกัท่ีเลือกใช ้ดา้น

โปรแกรมการท่องเท่ียวและดา้นความครบถว้นของ

รายการทวัร์ มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจท่ีเท่ากนั 

4.40 (มาก)  

ค าส าคญั: โปรแกรมทวัร์ ประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว 

บอทสวานา แซมเบีย 

Abstract 

    The cooperative education project was 

entitled “Openness to Experience a 10-day Trip to 

Kenya, Zimbabwe, Botswana, and Zambia.” The 

objective of this project was to develop a new tour 

program for One World Tour and Travel Co. Ltd. 

to expand the customer base and increased 

corporate income.  

 The results indicated that One World 

Tour and Travel Co. Ltd. still lacked an 

adventurous tour program.  In this regard, the 

authors initiated and developed the wildlife 

viewing tour program, in  Maasai Mara National 

Park, to provide tourist experience in  the game 

drives in Kenya, sunset cruise in Zimbabwe, 

Victoria Falls, a natural UNESCO World Heritage 

Site in Botswana, and Sobe River cruise to watch 



 

 

Hippos. This tour program costs 175,900 Baht / 

person. The developed tour program is expected to 

provide an opportunity to extend business of the 

company. 

 By analyzing satisfaction of employees 

at One World Tour and Travel Co. Ltd., the 

developed 10-day tour program gained the 

satisfaction among employees, as it would be 

beneficial to the company with a mean of 4.53 

(highest level), followed by selected 

hotel/accommodation service, tour program and 

comprehensive tour details, which had equal mean 

score of 4.40 (high level). 

Keywords: Tour program, Kenya, Zimbabwe, 

Botswana, Zambia  

ทีม่าของปัญหา 

 เน่ืองจากบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา

เวล ย ังไม่มีโปรแกรมในรูปแบบผจญภัย คณะ

ผู ้จัดท าจึงสนใจจัดท าโปรแกรมส่องสัตว์ป่าใน

อุทยานให้ ช่ือโปรแกรมว่า เ ปิดประสบการณ์

ประเทศเคนย่า ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 

วนั 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือจดัท าโปรแกรมใหม่เสน้ทางประเทศ 
เคนยา่ ซิมบบัเว บอทสวานา แซมเบีย 10 วนัใหก้บั

บริษทั วนัเวลิด ์ทวัร์ แอนด ์ทราเวล จ ากดั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดเ้พ่ิมแนวทางในการท่องเท่ียว

โปรแกรมใหม่ใหแ้ก่บริษทั 

2.ลูกคา้ไดมี้ตวัเลือกมากข้ึนตอบสนอง

ความตอ้งการเพ่ิมข้ึนท่ีจะท่องเท่ียว 

3.นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ขอ้มูลต่างๆใน

โปรแกรมทวัร์ 

4.เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่กลุ่ม

ลูกคา้ท่ีสนใจในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัใน

ซาฟารีท่ีดีท่ีสุดในโลก 

5.เพ่ือเพ่ิมกลุ่มลูกคา้ใหแ้ก่บริษทั 

6.เพ่ือเพ่ิมโอกาสสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั

และขยายฐานลูกคา้ใหม้ากข้ึน 

วธีิการด าเนินการ 

1) ก าหนดหวัขอ้โครงงาน ปรึกษาร่วมกนั

ระหว่างนักศึกษา พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์

ปรึกษา 

2) เสนอหวัขอ้โครงงาน ไปทางฝ่ายสหกิจ

ศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจ ของมหาวิทยาลยั

สยาม 

3) คิดค้นโปรแกรมทัวร์ให้แก่บริษัท

คน้หาเสน้ทางใหม่ๆ 

  4)  วิ เคราะห์กับพนักงานท่ีปรึกษาว่า

โปรแกรมทวัร์สามารถขายไดจ้ริงหรือไม่และอาจ

ปรับเปล่ียนตามพนกังานท่ีปรึกษาท่ีใหค้  าแนะน าให้

โปรแกรมทวัร์น้ีดียิง่ข้ึนและสามารถขายไดจ้ริง 

5) สรุปขอ้มูล  

6) น าเสนออาจารย ์รายงานการปฏิบติัสห

กิจศึกษา และส่งรายงานมายงัฝ่ายสหกิจศึกษารับฟัง

ขอ้เสนอแนะเพ่ือการ แกไ้ขก าด าเนินโครงงานน้ี 

สรุปผลโครงงาน 

จากความต้องการในการท่องเท่ียวใน

รูปแบบใหม่ทางธรรมชาติทางดา้นการผจญภยัของ

กลุ่มลูกคา้เก่าของบริษทั วนัเวิลด์ ทวัร์ แอนด์ ทรา 

เวล จ ากดั ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ห็นโอกาสในการ

เปิดเสน้ทางใหม่โปรแกรมประเทศเคนยา่ ซิมบบัเว 



 

 

บอทสวานา แซมเบีย 10 วนั 7คืนโดยสายการบิน

เคนยา่ คณะผูท้  าจึงไดศึ้กษาขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆท่ีโดดเด่นและน่าสนใจและให้โปรแกรมน้ีว่า

เปิดประสบการณ์ประเทศเคนย่า ซิมบับเว บอท

สวานา แซมเบีย ระยะเวลา10วัน มีโปรแกรม

ดงัต่อไปน้ี 

 ตารางการเดินทาง 
วนัท่ี1 วนัแรกของการเดินทางพบกัน ณสนาม

บินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ -ไนโรบี
(เคนยา่) 

วนัท่ี2 เ ดินทาง  ถึงกรุงไนโรบี  -เข้าอุทยาน
แห่งชาติ มาไซ มาร่า - ท่ีพกัรีสอร์ทกลาง
ธรรมชาติ Masai Mara Sopa Lodge หรือ
เทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี3 มาไซ มาร่า -เขา้ซาฟารีส่องสัตวอุ์ทยาน
แห่งชา ติ  มาไซ มา ร่ า  ทั้ งว ัน -เข้าชม
หมู่บ้านพ้ืนเมืองของชาวมาไซ -- ท่ีพกัรี
สอร์ทกลางธรรมชาติ Masai Mara Sopa 
Lodge หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี4 มาไซ มาร่า -อุทยานแห่งชาติไนวาซ่า -
ล่องเรือชมฮิปโป-เดินทางสู่กรุงไนโรบี-
Four Points by  Sheraton Nairobi Airport 
Hotelหรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี5 ออกเดินทางจากไนโรบี-สู่เมืองวิคตอเรีย 
ฟอลล์(ซัมบบัเว)-ล่องเรือชมพระอาทิตย์
ตก-รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
Boma Restaurant -ท่ีพกั Victoria Falls 
Hotel หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี6 เดินทางชมน ้ าตกวิคตอเรียฝ่ังซิมบับเว - 
นัง่เฮลิคอปเตอร์ชมน ้ าตกจากดา้นบน 

วนัท่ี7 ซิมบบัเว -เดินขา้มสะพานขา้มฝากแม่น ้ า
แซมเบซี -ลิฟวิ่งสโตน์(แซมเบีย)-เขา้ชม
น ้ าตกฝ่ังแซมเบีย-ท่ีพกัThe Avani Resort 
หรือเทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี8 แซมเบีย -อุทยานแห่งชาติโวเบ(บอท
สวานา)-เข้าสู่ซาฟารี ชม Big Five-
ล่อง เ รือแ ม่น ้ าโว เบ  ชม ฮิปโป  -ลิฟ
วิ่งสโตน์-ท่ีพกัThe Avani Resort หรือ
เทียบเท่าระดบัใกลเ้คียง 

วนัท่ี9 ลิฟวิ่ งสโตน์ -สนามบินลิฟวิ่ งสโตน์ -
สนามบินไนโรบี-เดินทางสู่กรุงเทพ 

วั น ท่ี
10 

เดินทาง ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

โปรแกรมต่างๆค่อนขา้งเหมือนกนัในช่วง 

10วนั อยากใหป้รับเปล่ียนโปรแกรมท่ีมีกิจกรรมใน

แต่ละสถานท่ีท่ีเหมือนกัน เช่น กิจกรรมเกมไดรว ์

และกิจกรรมล่องเรือ 

  ราคาค่อนขา้งสูง เสนอแนะใหล้ดช่วงเวลา

หรือกิจกรรมท่ีเหมือนกันในช่วง 10วนัลงและลด

วนัเดินทางลง 
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