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Abstract
This report investigated the project management of the Premier League in England.
Aiming to create a new tour program for Brawn Travel Mart Co. Ltd. The football leagues in
England are very popular and our teams interested in creating football league tour program. We
gathered information from websites and employees in organization for creating this tour program.
The main objectives were to promote tourism and sports are compatible, and we want to present
new and attractive tourism programs of organizations for use in the future.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวเชิ งกี ฬาในปั จจุบนั เป็ นที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากจากคนทัว่ โลก ไม่ว่า
จะเป็ นการท่องเที่ ยวเพื่อไปเล่ นกี ฬา หรื อ การท่องเที่ ยวเพื่อไปชมกี ฬา โดยจะมีการเสริ มสถานที่
ท่องเที่ยวไปพร้ อมกับการเล่นกี ฬาหรื อชมกี ฬาในระหว่างการเดิ นทาง แต่จุดประสงค์หลักในการ
เดินทาง คือ การเล่นกีฬาหรื อชมกีฬา โดยในปี ค.ศ. 2010 รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาก
ถึง 600,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จะเห็ นได้ว่าการท่องเที่ยวในรู ปแบบดังกล่าวสามารถสร้ างรายได้
ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ซึ่ งหากมีการเตรี ยมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เป็ นอย่างดี จะสามารถทาให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็ นอย่างมาก
หากนึ กถึงฟุตบอลลีกนานาชาติที่ ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในโลก คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
พรี เมี ย ร์ ลี ก อัง กฤษเป็ นฟุ ต บอลลี ก ที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองจากผูค้ นทั่วโลกว่า เป็ นที่ นิ ย มอย่า งมาก
โดยเฉพาะในประเทศไทยเองฟุตบอลจากลีกอังกฤษเป็ นฟุตบอลที่ ชาวไทยให้ความสนใจเป็ นอย่าง
มาก ไม่วา่ จะเป็ นการติดตามการถ่ายทอดสดหรื อข่าวสารต่างๆ จากทีมที่ตนเองชื่ นชอบ ยกตัวอย่าง
ทีมที่แฟนบอลชาวไทยนิ ยมชื่ นชอบมากอย่าง เช่น ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ทีมลิเวอร์พลู , ทีมอาร์
เซน่ อล, และทีมเชลซี เป็ นต้น ทีมเหล่านี้ เป็ นทีมฟุตบอลชั้นนาของอังกฤษที่ชาวไทยและผูค้ นทัว่
โลกต่างชื่นชอบบรรยากาศในสนามก็เป็ นส่ วนหนึ่งในความชื่ นชอบของผูท้ ี่ชม ด้วยความที่ฟุตบอล
พรี เมี ยร์ ลีก อังกฤษ เป็ นวัฒนธรรมที่ มีม าอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นแฟนบอลก็ม กั จะตามมาให้
กาลังใจทีมรักกันอย่างไม่ขาดสาย สิ่ งเหล่านี้ นี่เองที่ทาให้บรรยากาศการแข่งขันมีความสนุ กสนาน
มากยิ่งขึ้น เวลาที่คนไทยดูการถ่ายทอดสดเองก็จะรู ้สึกว่ามีอารมณ์ ร่วมตามไปกับคนที่ เข้าไปดูใน
สนามด้วยเช่นเดียวกัน ช่วยส่ งให้การดูฟุตบอลสนุกมากยิง่ ขึ้น
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ได้ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 9 ปี ซึ่ งมีการนา
เที่ยวแบบภายในประเทศและนาเที่ยวในต่างประเทศ การเดิ นทางจะเป็ นแบบกรุ๊ ป มีการให้บริ การ
รับจองที่พกั มีแพ็คเกจทัวร์ และแนะนาการเดิ นทางในสถานที่ต่างๆซึ่ งได้รับความไว้วางใจอย่างดี
จากลูกค้า เพราะบริ ษทั เน้นการบริ การที่ดีมีคุณภาพและเน้นการบริ การให้ประทับใจเกินกว่าที่ลูกค้า
คาดหวัง ทาให้บริ ษ ทั ได้รับ คาชมจากการใช้บริ การอย่างแพร่ หลาย จากที่ กล่ าวมาในข้างต้นทาง

คณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจอย่างยิ่งในการนาสิ่ งที่ชื่นชอบมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จดั ทา
โปรแกรมทัวร์ ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ นี้ข้ ึน

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.1.1 เพื่อจัดทาโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล
1.1.2 เพื่ อเพิ่ม ความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่ องเที่ ยวของทางบริ ษ ทั บรอน ทราเวล
มาร์ต

1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการศึกษาโครงงานแบ่งออกเป็ น 4
ส่ วนดังนี้
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านข้อมูล
1.3.1.1 ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา และสอบถามข้อมูลต่างๆจากพนักงานที่
ปรึ กษา รวมทั้งบุคลากรของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
1.3.1.2 ศึกษาข้อมูลการซื้ อตัว๋ ฟุตบอลพรี เมียร์ ลีก
1.3.1.3 ศึกษาข้อมูลเส้นทางการเดินทางจากอินเตอร์เน็ตและหนังสื อเดินทาง

1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 โปรแกรมที่จดั ทาขึ้นสามารถเป็ นอีกทางเลือกให้บริ ษทั นาไปเสนอแก่ลูกค้าได้
1.4.2 เพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของทางบริ ษทั

บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาสหกิ จเรื่ อง โปรแกรมทัวร์ ดูบ อล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ ของ
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ได้ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น
กรอบและแนวทางสาหรับการศึกษาโดยมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
2.1 อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว
2.2 ความหมายการท่องเทีย่ ว
2.3 การท่องเทีย่ วเพือ่ การชมกีฬา
2.4 การเตรียมการเรื่องวีซ่าสาหรับเดินทางไปต่ างประเทศ
2.5 การตลาด
2.6 การประชาสั มพันธ์
2.7 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
2.1 อุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ ว (Tourism Industry)
2.1.1 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนาปั จจัยการผลิตต่างๆ
มาผลิ ตบริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งในด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิ ดความสะดวกสบายหรื อความพึง
พอใจ และขายบริ การด้ า นการท่ อ งเที่ ย วนั้ นให้ แ ก่ ผู้เยี่ ย มเยื อ นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
ประกอบด้วยธุ รกิ จหลายประเภท ทั้งธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องโดยตรง และธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องทางอ้อม หรื อ
ธุ รกิ จ สนับ สนุ น ต่ า ง ๆ การซื้ อ บริ ก ารของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ ถื อ ได้ว่า เป็ น การส่ ง
สิ นค้าออกที่ มองไม่เห็ นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็ นการซื้ อด้วยเงิ นตราต่างประเทศ
การผลิตสิ นค้า คือ บริ การต่างๆที่นกั ท่องเที่ยวซื้ อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่ งผลประโยชน์จะตกอยูใ่ น
ประเทศและจะช่ วยให้เกิ ด งานอาชี พอีกหลายแขนง เกิ ดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิ จ นอกจากนี้
ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน คลายความตึงเครี ยดพร้อมกับการได้รับความรู้ความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแตกต่างออกไปอีกครั้ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ใน

รู ป เงิ น ตราต่ า งประเทศ ซึ่ งจะมี ส่ ว นช่ ว ยสร้ า งเสถี ย รภาพให้ ก ับ การช าระเงิ น ได้เป็ นอย่า งมาก
นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุน้ ให้มี
การน าเอาทรั พ ยากรของประเทศมาใช้ป ระโยชน์ อ ย่างกว้า งขวาง ที่ ผู้อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น ได้เก็ บ มา
ประดิษฐ์เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็ นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งสรุ ปได้วา่ บทบาทและ
ความส าคัญ ของอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ อเศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม (ฉันทัช วรรณถนอม,2552) มีดงั ต่อไปนี้

2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
ไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นมาอย่างมากเนื่องจาก
เป็ นอุ ตสาหกรรมที่ ก่อให้ เกิ ดผลประโยชน์ท้ งั ทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่ งในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็คือ บทบาทด้าน
เศรษฐกิจซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ที่สาคัญให้ประเทศ
เป็ นลาดับต้น โดยเฉพาะการนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2.1.3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ปกติ รูป แบบวิ ถี ชี วิ ต ของคนในสั ง คมในทุ ก ๆ สั ง คม จะมี ก ารพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาอยู่แล้ว จะช้าหรื อเร็ วก็ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยจากทั้งภายนอกละภายในมาเป็ นตัวกระตุน้ จะ
พัฒ นาไปในทางที่ ดีห รื อไม่ ก็ข้ ึ นอยู่ก ับ ปั จจัยทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมนั้นประกอบด้วย
เช่นเดียวกับการที่หากสังคมใดต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสังคมเดิมตามปกติมาเป็ นสังคมที่เปิ ดกว้าง
พร้อมรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สังคมนั้นก็จะยิ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วเป็ นหลายเท่าตัว เนื่ องจากการท่องเที่ยวต้องเกี่ยวข้องกับภาคธุ รกิจหลายฝ่ าย ต้องเกี่ยวข้อง
กับคนหลายคน ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความต้องการของคนที่หลากหลายผลของการท่องเที่ยว
อาจไม่ได้ส่งผลต่อการทาให้วฒั นธรรมของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใด แต่อาจค่อยๆ
ซึ มซับอย่างช้าๆ ธุ รกิจหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคต่างๆที่มีความล่อแหลม
ต่อความรับ ผิดชอบในวัฒนธรรมท้องถิ่ นนั้นๆ จึงควรตระหนัก หมัน่ สังเกตติดตาม พัฒนานา
วัฒนธรรมในสิ่ งที่ดี และวัฒนธรรมภายนอกที่แตกต่างจากของตนมาปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูง
สุ ดแต่ตอ้ งไม่ลืมคุณค่าวัฒนธรรมเดิมของตนด้วย

2.1.4 ด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม กล่าวคือ เมื่อมีการท่องเที่ยว
เกิ ดขึ้ น ย่อมทาให้ชุมชนในแหล่ งท่องเที่ยวนั้นๆ เห็ นคุ ณค่าของสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เป็ นเหตุให้มีการมีการช่วยกันรักษาสภาพภูมิทศั น์ของสิ่ งแวดล้อมในชุมชน เพื่อสามารถ
ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น และสามารถอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวมาสนับสนุนในการ
ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อันเป็ นการนาทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า

2.2 ความหมายการท่องเทีย่ ว
2.2.1 ความหมายการท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จดั ประชุ มว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ ยวระหว่างประเทศขึ้นที่ กรุ งโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาจากัดความของคาว่า “ การ
ท่องเที่ยว ” ไว้วา่ “ การเดินทางเพื่อความบันเทิงรื่ นเริ งใจ เยีย่ มญาติ หรื อการไปร่ วมประชุมแต่มิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพเป็ นหลักฐานหรื อไม่พานักอยูเ่ ป็ นการถาวร ”
องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่ อ งเที่ ย วดั ง นี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places
outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and
other purpose.” จากความหมายนี้ สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่
อยูอ่ าศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุ ระและวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรื อหา
รายได้
สานักงานพัฒนาการท่องเที่ ยว (2546)ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยวไว้ว่า หมายถึ ง
การเดิ นทางเพื่ อผ่อนคลายความเครี ย ด แสวงหาประสบการณ์ แปลกใหม่ โดยมี เงื่ อนไขว่า การ
เดินทางนั้น เป็ นการเดินทางเพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พานักอาศัยประจาของบุคคล
นั้น และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหารายได้

จากค านิ ย ามและความหมายของการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism) ผู้เขี ย นหลายท่ า นได้ ใ ห้
ความหมายไว้ข ้างต้นสรุ ป ได้ว่า“การท่ องเที่ ยว” (Tourism) หมายถึ ง การเดิ นทางของมนุ ษ ย์จาก
สถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรื อการเดินทางจากถิ่นพานักที่อาศัยไปยังสถานที่อื่น
เป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจไป และเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่ เพื่อ
การประกอบอาชี พ หรื อหารายได้ เช่ น การเดิ นทางเพื่ อการพัก ผ่อน การเดิ นทางเพื่อไปชมการ
แข่งขันกีฬา (อาทิ การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิ ก เป็ นต้น) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทาง
เพื่อประชุ มสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรื อเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม เป็ นต้น

2.2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวจะต้องมีการเดินทางโดยสมัครใจเป็ นการชัว่ คราว โดยมีความมุ่งหมายหรื อ
วัตถุ ประสงค์ใดก็ได้ที่ไม่ใช่ เพื่อประกอบอาชี พหรื อหารายได้ ซึ่ งวัตถุประสงค์หรื อความมุ่งหมาย
ของการท่องเที่ยวนั้น Douglas Foster ได้เขียนไว้ในหนังสื อ “Travel and Tourism Management” ว่า
ความมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการเดินทางสามารถแบ่งออกได้เป็ น 9 ประการ (วารัชย์ มัธยม
บุรุษ ออนไลน์, 2553) ได้แก่
1. การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ พั ก ผ่ อ นในวัน หยุ ด (Holiday-Mass Popular Individual) เป็ นการ
เดิ นทางในวันหยุดเพื่อพักผ่อนโดยไม่ทาอะไร อันเป็ นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่ างกายและจิตใจ
จากการทางานให้หมดไป และเรี ยกพละกาลังกลับคืนมา สาหรับเริ่ มต้นทางานในวันใหม่ บางคน
อาจจะไปพักฟื้ นเพราะป่ วยไข้ มักจะถือเอาภาวะอากาศเป็ นเกณฑ์ตดั สิ นว่าจะไปท่องเที่ยวที่ใด เช่น
สถานที่บนเขาที่อากาศหนาวเย็น หรื ออาจรักษาโรคผิวหนังใกล้บริ เวณบ่อน้ าร้อน เป็ นต้น

2. การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เป็ นการเดินทางที่ปรารถนา
จะเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ วัฒนธรรมหรื อศาสนาของประเทศต่ างๆ ที่ น่าสนใจ เช่ น การศึก ษาชี วิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชน ชมศิลปะนานาพรรณในหอศิลป์ ชมการแสดงดนตรี หรื อละครของประเทศ
ต่างๆ นมัสการศูนย์ศาสนาที่สาคัญ เพื่อร่ วมปฏิบตั ิศาสนากิจ เป็ นต้น

3. การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การศึ ก ษา (Educational) เป็ นการเดิ น ทางเพื่ อ ท าการวิจ ัย หรื อสอน
หนังสื อหรื อเข้าศึกษา หรื อดูงานในประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่ งมักจะพักอยูใ่ นประเทศนั้นเป็ นเวลานับ
เดื อน เช่ น ไปท าการวิจยั ด้านสั งคมวิท ยาที่ ป ระเทศอิ นเดี ย ไปดูงานที่ ยุโรป ไปบรรยายวิชาการ
ท่องเที่ยวที่ประเทศสิ งคโปร์ ไปฝึ กอบรมระยะสั้นเกี่ ยวกับวิชาการโรงแรมที่ประเทศฝรั่งเศส เป็ น
ต้น
4. การท่ องเที่ ยวเพื่ อการกี ฬ าและความบันเทิ ง (Sport and Recreation) เป็ นการเดิ นทางที่
ปรารถนาจะไปชมการแข่งขันกี ฬา หรื อเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬา หรื อเล่นกี ฬาในท้องถิ่ นนั้น เช่ น
การชมการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ กการเข้าร่ วมแข่งขันกี ฬาเขต การไปเล่ นสกี ในฤดูหนาว เป็ นต้น
หรื อเป็ นการเดิ นทางเพื่อความสนุ กบันเทิงใจ เช่ น การเปลี่ยนบรรยากาศไปยังสถานที่ที่เงียบสงบ
การชมทิวทัศน์ที่สวยงามกาไปชมการแสดงโอเปร่ า การไปชมการแสดงโขน เป็ นต้น
5. การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ (Historical and Special Interests)
เป็ นการเดินทางที่ปรารถนาจะไปชมโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ เช่ น
ปราสาทหินพิมาย โครงกระดูกมนุษย์โบราณ เป็ นต้น
6. การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็ นการเดินทางเพื่อทางานอดิเรก เช่น ไปวาดรู ป
บนภูเขา ไปขี่มา้ ที่ชายหาด ไปเล่นสกี เป็ นต้น
7. การท่ องเที่ ยวเพื่ อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) เป็ นการเดิ นทางเพื่ อเยี่ยม
ญาติมิตรอันเป็ นการสร้างสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้น เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนที่ประเทศอังกฤษ ไปเยี่ยมลูกที่
ประเทศฝรั่งเศส เป็ นต้น
8. การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อธุ รกิ จ (Business) ในประเทศที่ พ ัฒ นาแล้วส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ประชากรมักจะเดินทางเพื่อธุ รกิ จเป็ นวัตถุประสงค์
หลัก จึงเปรี ยบเสมือนว่าธุ รกิจกับการเดินทางต้องอยูค่ ู่กนั เสมอแม้วา่ การเดินทางเกี่ยวข้องกับธุ รกิ จ
ที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์เกี่ ยวข้องกับ การทางาน แต่ก็จดั เป็ นการท่องเที่ยวอีกรู ป แบบหนึ่ ง เนื่ องจากการ
เดินทางในลักษณะนี้ จะสร้างรายได้ให้กบั จุดหมายปลายทางที่นกั ธุ รกิจไปเยือน และนักธุ รกิจนั้นก็
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ที่จะไปอยู่ ณ สถานที่น้ นั เพื่อที่จะทางาน หารายได้อย่างเดียว หากต้องบริ โภค
สิ นค้าและบริ การต่างๆ ซึ่ งหมายถึงการเข้าพักในโรงแรม การใช้บริ การห้องประชุม ซื้ อของฝากของ
ที่ระลึกต่างๆเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ

8.1 การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อธุ รกิจโดยทัว่ ไป (Regular Business Travel) หมายถึง การเดิน
ทาไปติดต่อประสานงาน หรื อเซ็นสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจ โดยอาจมีระยะเวลาในการหยุดพักผ่อน 2-3
วัน แทรกอยูใ่ นการเดินทางนั้น เช่น นักธุ รกิจชาวอังกฤษเดินทางมาเซ็นสัญญาหุ ้นส่ วนโรงแรมใน
ประเทศไทย หรื อตัวแทนขายประกันเดินทางไปเยีย่ มลูกค้า
8.2 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการท่องเที่ยว
เพื่ อจั ด นิ ท รรศการน าน าชาติ ( Meeting, Incentive, Conference / Convention / Congress and
Exhibition : MICE ) ท่องเที่ยวในรู ปแบบนี้กาลังได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก
โดยมีการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในรู ปแบบนี้อย่างจริ งจัง เนื่องจากเห็นความสาคัญ
ถึ งภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ผูท้ ี่เดินทางมาในลักษณะ
ดังกล่าวมักเป็ นนักท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพสู ง และมีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยว
ทั่วไป นอกจากนี้ แม้ว่าผูท้ ี่ ม าเข้าร่ วมกิ จกรรมดังกล่ าวจะมี วตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการเดิ น ทางที่
เกี่ ยวข้องในเชิ งธุ รกิ จ แต่หากคนกลุ่มนี้ มีความประทับใจและมีประสบการณ์ ที่ดีต่อพื้นที่ที่ได้ไป
เยือนเป็ นครั้งแรก ก็อาจเดิ นทางกลับไปยังพื้นที่น้ นั อีกครั้งในรู ปแบบการท่องเที่ ยวเพื่อการหยุด
พักผ่อนในรู ปแบบอื่นๆ อีกทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ เป็ นคนที่มีการศึกษาระดับสู งและมีผนู้ าด้านความคิด
หากเลื อกที่จะมาแหล่งท่องเที่ยวใด ก็ยอ่ มจะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้นสาคัญที่
นักธุ รกิจแต่ละกลุ่มต้องการเหมือนกัน คือ ความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทางเนื่องจากบางครั้งอาจ
มีเวลาจากัดในการติดต่อธุ รกิจ และอาจต้องเดินทางหลายแห่งในคราวเดียวกัน รวมถึงความต้องการ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ธุ รกิ จ เช่ น ในโรงแรมมัก จะมี ห้ อ งติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ (Business
center) ซึ่ งมีบริ การติดต่อสื่ อสารที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็ นโทรสาร โทรศัพท์ ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์
เครื่ องถ่ายเอกสาร หรื อแม้กระทัง่ ผูช้ ่วยส่ วนตัว ไว้รองรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว

9. การท่ องเที่ ยวเพื่อประชุ ม สัม มนา (Conference Congress) เป็ นการเดิ นทางเพื่อเข้าร่ วม
การประชุ มสัมมนา โดยปกติ การจัดรายการประชุ มสัมมนาผูจ้ ดั มักมีรายการนาเที่ยวอย่างน้อย 1
ครั้ ง ท าให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม สั ม มนาเป็ นนัก ท่ องเที่ ยวที่ ส มบูรณ์ แบบ และเมื องใดที่ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว มักจะได้รับเลือกให้เป็ นที่ประชุมสัมมนา เช่น เมืองพัทยา เชียงใหม่ กรุ งเทพฯ ภูเก็ต เจนิ
วา ปารี ส เป็ นต้น
2.2.3 ประเภทของนักท่องเที่ยว

ชวัลนุ ช อุ ทยาน (2560) ได้กล่ าวถึ ง การจัดประเภทของนักท่ องเที่ ยวสามารถจาแนกได้
หลายลักษณะ ดังนี้
1. ตามการจัดการเดินทาง
1.1 นัก ท่ อ งเที่ ย วแบบมวลชน (Mass Tourists) กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี จานวนมาก มี ก าร
เดิ น ทางท่ องเที่ ย วในรายการเดี ยวกัน พัก โรงแรมในระดับ เดี ย วกัน รั บ ประทานอาหาร และท า
กิจกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแบบเดียวกัน
1.2 นักท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ (EcoTourism) นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์
ที่มุ่งรักษาสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศน์
2. ตามจานวนมากน้อยของนักท่องเที่ยว
2.1 นักท่ องเที่ ยวอิ สระ/นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางมาเอง (Individual or Independent Tourist)
คื อนัก ท่ องเที่ ย วที่ เดิ น ทางเป็ นการส่ วนตัวหรื อครอบครั วเดี ย ว วางแผนการเดิ น ทางด้วยตนเอง
เดินทางเองโดยอิสระ
2.2 นักท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม (Group Tourist) คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็ นหมู่คณะ ตั้งแต่
10 คนขึ้นไป ส่ วนใหญ่จะใช้บริ การของบริ ษทั นาเที่ยวหรื อจัดกันเองเป็ นหมู่คณะ
3. ตามวิธีการเดินทาง
3.1 แบบเหมาจ่าย (Package Tour) การจัดนาเที่ ยวที่ บ ริ ษ ัท ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด รายการน า
เที่ ย วทั้ง หมดจะเป็ นแบบเหมาจ่ า ย โดยมี เวลาก าหนดการเดิ น ทาง มี ก ารจัด เตรี ย มยานพาหนะ
โรงแรม ที่พกั ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว
3.2 แบบเบ็ดเสร็ จ (Inclusive Tour) การจัดนาเที่ยวแบบนี้ จะคล้ายแบบเหมาจ่าย เพียงแต่
การท่องเที่ ยวแบบเบ็ดเสร็ จจะเป็ นการจัดนาเที่ยวที่มีการกาหนดนาเที่ยวตั้งแต่ออกเดิ นทางจนถึ ง
การกลับบ้านที่แน่ นนอน มีเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั และระยะเวลาการเดินทาง
โดยบริ ษ ัท อาจจัด โปรแกรมไว้ห ลากหลายอาจป็ น3วัน 5วัน 7 วัน มี ใ ห้ เลื อ กหลายแบบแต่ ล ะ
โปรแกรมจะระบุราคา จานวนวันเดินทาง ว้นที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดการเดินทาง ที่พกั ดรงแรมและ
สถานที่ชดั เจน ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3.3 แบบเป็ นรางวัล (Incentive Tour) การจัดนาเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัลแก่พนักงาน โดยที่ลูกค้า
หรื อนักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่ วมในการกาหนดความต้องการในบางเรื่ องหรื ออาจทุกเรื่ อง การจัดนา

เที่ยวแบบนี้ โดยมากนักท่องเที่ยวมักให้ผจู้ ดั นาเที่ยวจัดกิจกรรมระหว่างการเดินทางด้วย เช่น การจัด
ให้ มี กิ จกรรมวอล์ก แรลลี่ (walk Rally) จัดให้มี ร้องคาราโอเกะ หรื อจัดให้มี ก ารมอบรางวัล แก่
พนักงาน เป็ นต้น
3.4 แบบเช่าเหมาลา (Charter Tour)ารจัดนาเที่ยวเช่าเหมาลานิยมแพร่ หลายโดยเฉพาะ การ
จัดนาเที่ยวระหว่างประเทศ โดยบริ ษทั นาเที่ยวจะเช่ าเหมาเครื่ อวบินทั้งลา เพื่อรับนักท่องเที่ยวจาก
จุดหมายปลายทางหนึ่งไปยังอีกจัดหมายปลายทางหนึ่ง
4. ตามอายุ
5. ตามเพศ
6. ตามฐานะทางสังคม
7. ตามประสบการณ์และบทบาท
Cohen (1972) ได้เสนอแนวความคิดประเภทของนักท่องเที่ยว จาแนกโดยใช้ความต้องการ
สัมผัสกับคนในท้องถิ่น 4 ประเภท ตามแนวคิดของ
7.1 นักท่องเที่ยวมวลชนที่เดินทางเป็ นหมู่คณะ (Organized mass tourist) มักซื้ อโปรแกรม
การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายที่จดั เตรี ยมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าผ่านธุ รกิจนาเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังสถานที่ ยอดนิ ยม มี ชื่อเสี ยง เดิ นทางตามรายการนาเที่ ยวที่ ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เวลาใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่จากัด ต้องการความสะดวกสบาย แสวงหาสิ่ งที่คุน้ เคย ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส
กับคนในท้องถิ่น
7.2 นักท่องเที่ยวมวลชนที่เดินทางแบบอิสระ (Individual mass tourist) ซื้ อบริ การบางส่ วน
จากธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว ต้อ งการความอิ ส ระในบางเวลาระหว่า งการเดิ น ทาง ก าหนดกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวบางอย่างเอง เวลาในสถานที่ท่องเที่ยวจะไม่ถูกจากัดเหมือนในลักษณะแรก ต้องการความ
สะดวกสบาย แสวงหาสิ่ งที่คุน้ เคย มีโอกาสได้สัมผัสกับคนในท้องถิ่น
7.3 นัก ส ารวจ (Explorer) นัก ท่ องเที่ ย วที่ มุ่ ง แสวงหาประสบการณ์ จัดการเดิ น ทางด้ว ย
ตนเอง เลื อกสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ ย งั ไม่ ค่ อยเป็ นที่ นิ ย ม มี ก ารสั ม ผัส และพู ดคุ ย กับ คนในท้อ งถิ่ น
ต้องการความสะดวกสบาย แต่ไม่จาเป็ นต้องหรู หรามาก และต้องมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

7.4 นักพเนจร (Drifter) มุ่งแสวงหาความแปลกใหม่ในชีวิต ปฏิเสธสิ่ งต่างๆ ที่คุน้ เคย เลือก
สถานที่ท่องเที่ยวที่ห่างไกลและไม่เป็ นที่รู้จกั มีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน
ในท้องถิ่น ต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่เดินทางไปท่องเที่ยว
2.3 การท่องเทีย่ วเพือ่ การชมกีฬา
การท่องเที่ยวเชิ งกี ฬามีการเติบโตขึ้นทัว่ โลก โดยในปี ค.ศ.2010 คาดว่าเกิ ดรายได้จากการ
ท่องเที่ยวรู ปแบบดังกล่าวถึง 600,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีท้ งั การท่องเที่ยวเชิงกี ฬาที่เป็ นแบบ
active คือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกีฬาและแบบ Passive ที่นกั ท่องเที่ยวเป็ นเพียงผูช้ ม แต่
แม้วา่ มหกรรมกีฬาระดับโลกจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองที่เป็ นเจ้าภาพก็ยงั มีนกั ท่องเที่ยว
ส่ วนหนึ่งที่เลือกจะไม่เดินทางไปเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลาที่จดั งานซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้
จานวนนักท่องเที่ยวในปี นั้นต่ากว่าปกติ
ประเทศต่างๆใช้โอกาสในการเป็ นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกเป็ นตัวเร่ งรัดโครงการ
ก่อสร้ างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ เช่น ตัดถนนสายใหม่ การสร้างขนส่ งมวลชนระบบ
ราง การสร้างทางรถไฟเชื่ อมโยงเมืองต่างๆ และการปรับปรุ งสนามบิน นอกจากนั้น โรงแรมที่มี
เครื อข่ายทัว่ โลกก็มกั จะฉวยโอกาสเปิ ดสาขาใหม่ๆ ในเมืองที่จะเป็ นเจ้าภาพจัดแข่งขันกี ฬาระดับ
โลก และในปั จจุบนั ประเทศเศรษฐกิจใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเป็ นเจ้าภาพจัดมหกรรม
กี ฬ าเหล่ านี้ ซึ่ งหากประสบความส าเร็ จก็ จะส่ ง ผลดี ต่อการประชาสัม พัน ธ์ ป ระเทศเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่ องจากในระหว่างการจัดงานมี ก ารถ่ ายทอดภาพไปสู่ ผูช้ มทัว่ โลก มี ก ารออกแบบภาพยนตร์
โฆษณาที่สามารถส่ งเสริ มจุดหมายปลายทางให้ปรากฏแก่สายตาคนจานวนมาก ซึ่ งหน่วยงานด้าน
การท่องเที่ยวจาเป็ นต้องทางานร่ วมกับ event organizer อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าสิ่ งที่ดีที่สุดของ
ประเทศได้ถูกนาเสนอออกไป
ตัวอย่างการจัดงานที่ ประสบความสาเร็ จเกิ นคาดคือการเป็ นเจ้าภาพแข่งขันฟุตบอลโลก
FIFA World Cup 2010 ที่สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ ซึ่ งก่อนการจัดงานมีความกังวลในเรื่ องของความ
พร้อมและความปลอดภัย แต่จากความสาเร็ จที่เกิดขึ้นทาให้คาดได้วา่ จะมีรายได้จากการลงทุนและ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การจัดมหกรรมกีฬาระดับโลกมักจะมีความเสี่ ยง
ต่อปั ญ หาการคอรั ป ชั่นเนื่ องจากมี ก ารใช้เงิน ลงทุ น มหาศาล และมี ก าหนดการส่ งมอบงานที่ ไ ม่
สามารถเลื่อนออกไปได้ จึงมักมีการว่าจ้างผูร้ ับเหมาที่รู้จกั คุน้ เคย รวมทั้งมีความเสี่ ยงของการพนัน
ขันต่อในเกมส์การแข่งขัน
2.3.1 กีฬาที่ชื่นชอบของคนทัว่ โลก

1. ฟุตบอล ฟุตบอลหรื อชอคเกอร์ เป็ นกี ฬาที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดของโลก ซึ่ งมีผชู้ ม
หรื อผูเ้ ล่ นในแต่ละปี เกิ นกว่า 3,500 ล้านคน มี การแข่งขันฟุ ตบอลโลก FIFA World Cup ทุก 4 ปี
และในแต่ละปี มีการแข่งขันชิ งแชมป์ ของทวีปเช่ น UEFA Cup ในยุโรปและ Copa Libertadores de
America ในทวีปอเมริ กาใต้
2. คริ กเก็ต คริ กเก็ตเป็ นกี ฬาที่ยงั ได้รับความนิ ยมในกลุ่มประเทศเครื อจักรภพอังกฤษมีผู้
เล่นและผูช้ มประมาณ 3,000 ล้านคน ในแต่ละปี ในเอเชียใต้ ออสเตรเลีย และอังกฤษ โดยมีรูปแบบ
การเล่นที่แตกต่างกันไป
3. รักบี้ การแข่งขัน Rugby World Cup เมื่อปี 2007สามารถดึงดูดผูช้ มทัว่ โลกได้มากเป็ นอับ
ดับสาม กีฬาประเภทนี้ เติบโตขึ้นทัว่ โลก แต่ที่นิยมเล่นกันมากคือในยุโรป, แอฟริ กาใต้ และ ออสต
ราเลเซีย (หมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิก)
4. เทนนิส เทนนิ สเป็ นกีฬาประเภทบุคคลที่เป็ นที่นิยมมากที่สุดของโลกโดยมีผเู้ ล่นที่มีการ
ขึ้ นทะเบี ยนแล้วกว่า 75 ล้านคนทัว่ โลก และที่ไม่ ได้ข้ ึ นทะเบี ยนอีกเป็ นจานวนมาก การแข่ งขัน
Wimbledon Championships ในแต่ละปี ดึ งดูดผูช้ มประมาณ 500,000 คนในช่ วง 2 สัปดาห์ ขณะที่
US Open มีผเู ้ ข้าชมกว่า 720,000 คนเมื่อปี 2010

2.3.2 ประเภทของผูเ้ ดินทางเพื่อชมกีฬา
1. Single and groups คนส่ วนใหญ่ที่เดินทางเพื่อไปชมมหกรรมกีฬาที่เป็ น mega event จะ
เดิ นทางเป็ นกลุ่มโดยมากเป็ นส่ วนหนึ่ งของแพ็คเกจที่จดั โดยสมาคม หรื อชมรมกี ฬา คนที่เดินทาง
โดยลาพังก็มีเป็ นจานวนมาก ลักษณะของแพ็คเกจจะขึ้นอยูก่ บั จุดหมายปลายทางเป็ นหลัก ในกีฬา
โอลิมปิ ก 2008 ที่กรุ งปั กกิ่ งมีผรู ้ ่ วมงานที่เดินทางเองน้อยแต่ในโอลิมปิ ก 2012 ที่กรุ งลอนดอน มีผู้
เข้าชมงานที่ จดั การเดิ นทางเองเพิ่มขึ้นมากเพราะตลาดการท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักรเติบโต
เต็มที่แล้ว และมีการเข้าถึงสื่ อออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางซึ่ งเอื้อต่อการเดินทางเอง

2. Families กลุ่ ม ครอบครั ว ที่ เดิ น ทางเพื่ อ ร่ ว มมหกรรมกี ฬ ามี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจาก
ปั จจุบนั สนามแข่งขันยอมให้เด็กเข้าชมได้ บางครอบครัวก็เดินทางไปเชียร์ สมาชิกในครอบครัวที่
เข้าแข่งขัน
3. ผูส้ ู งอายุ มีผสู ้ ู งอายุที่มีเงินและเวลาที่จะเดินทางไปทัว่ โลกเพื่อติดตามทีมที่ชื่นชอบ และ
บางคนก็ ยงั ร่ วมในการแข่ ง ขัน เช่ นในการแข่ งขัน Grand Masters Hockey World Cup ที่ จดั ขึ้ น ที่
สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้เมื่อปี 2010 มีผเู้ ล่นที่อายุเกิน 60 ปี จาก 9 ประเทศ เข้าร่ วมแข่งขัน
4. แฟนกี ฬ ากลุ่ ม ใหม่ ประเทศเศรษฐกิ จ ใหม่ ห ลายประเทศได้รั บ โอกาสเป็ นเจ้า ภาพ
มหกรรมกีฬาระดับโลกเนื่ องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอานาจทางการเงิน รวมทั้งทัศนคติที่
เปลี่ยนไปในหมู่องค์กรกีฬาระดับโลกก็มีส่วนช่วยสนับสนุน ทั้งนี้การเป็ นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬา
รายการใหญ่ๆ ถือเป็ นก้าวแรกในการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของประเทศในสายตาของนักท่องเที่ยว
นานาชาติ และกระตุ น้ ให้เกิ ดแฟนกี ฬาหน้าใหม่ทว่ั โลก เช่ นในการแข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ ก 2008 ที่
กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ งเป็ นการจัดมหกรรมกีฬาระดับโลกเป็ นครั้งแรกในประเทศนี้
และรัฐบาลจีนมองเห็นโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของประเทศสู่ สายตาชาวโลก
2.3.3 การขายรายการนาเที่ยวเพื่อชมการแข่งขัน
บริ ษทั ท่องเที่ยว Roadtrips ซึ่ งมีความชานาญในการจัดรายการท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขัน
กีฬามีขอ้ เสนอในรู ปแบบ customized packages เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
แฟนบอลที่มีจุดประสงค์หลากหลาย ตัวอย่างเช่น o travel package เน้นไปยังกลุ่มที่ตอ้ งการเดินทาง
มาท่องเที่ ยวเป็ นเป้ าหมายหลัก และมีการชมฟุตบอลเป็ นเป้ าหมายรอง หรื อกลุ่มที่ตอ้ งการทั้งมา
เที่ยวและมาดูกีฬา จะเห็ นได้จากการนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองต่างๆในเว็บเพจ
หน้าโฆษณาของแพ็คเกจ และให้ลูกค้าปรับรายการท่องเที่ยวกับรายการชมกีฬาได้ตามชอบ
1. stage package เน้นไปยังกลุ่มแฟนบอลที่ตอ้ งการติดตามชมทีมที่ตวั เองชอบโดยเฉพาะ
ซึ่ งแพ็คเกจนี้ จะมีขอ้ เสนอให้เลื อกชมการแข่งสองนัด นัดใดก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ความชอบส่ วนตัวของ
ลูกค้า พร้ อมกับโปรแกรม Meet & Greet ที่สนามบินแบบส่ วนตัว ซึ่ งหากลูกค้าต้องการจะชมการ
แข่งขันนัดอื่นเพิ่มหรื อต้องการเดินทางไปดูการแข่งขันยังต่างเมือง ก็สามารถเลือกเป็ นบริ การเสริ ม
(Optional Add-ons) ได้
2. final package เน้น ไปยัง กลุ่ ม แฟนบอลตัวจริ ง ที่ ต้องการมี ส่ ว นร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ประวัติศาสตร์รอบชิงชนะเลิศของ Euro 2012 จะเห็นได้จากแพ็คเกจที่รวมตัว๋ รอบชิงชนะเลิศเข้าไป

ด้วยเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมกับโปรแกรม Meet & Greet ที่สนามบินแบบส่ วนตัว ซึ่ งหากลูกค้าต้องการ
จะชมการแข่งขันนัดอื่นเพิ่มหรื อต้องการเดินทางไปดูการแข่งขันยังต่างเมือง ก็สามารถเลือกเป็ น
บริ การเสริ ม (Optional Add-ons) ได้ เช่นเดียวกับ stage package
2.4 การเตรียมการเรื่องวีซ่าสาหรับเดินทางไปต่ างประเทศ
รวงทอง สายสุ ข (2550) กล่าวว่า วีซ่า เปรี ยบเสมือนเอกสารตอบรับจากประเทศปลายทางที่
ต้องการจะไป เพราะถึงแม้ประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศต้นทางจะอนุ ญาตให้เดินทางออกนอกปะ
เทศได้ แต่ถา้ ประเทศปลายทางไม่รับเข้าประเทศ ก็ไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้ เพราะสิ ทธิ ที่จะ
รับหรื อไม่รับคนเข้าประเทศถือเป็ นสิ ทธิ ของประเทศปลายทาง ซึ่ งจะยากจะง่ายก็ข้ ึนกับประเทศที่
จะเดิ นทางไป บางประเทศที่มีเงื่ อนไขมาก กังวลผูค้ นหนี เข้าประเทศ เขาจะเรี ยกดูเอกสารต่างๆ
บางประเทศถึ งกับ เรี ย กตัวจริ งไปแสดงตน จนแน่ ใ จว่า ผูเ้ ดิ น ทางไม่ ไ ด้มี จุดประสงค์จะหนี เข้า
ประเทศเขา จึงจะอนุ มตั ิออกวีซ่า ให้ แต่การขอวีซ่าจาเป็ นจะต้องมีหนังสื อเดินทางที่ประเทศต้น
ทางออกให้ก่อน ดังนั้นจุดเริ่ มต้นของการเดินทางไปต่างประเทศก็คือ ต้องไปขอทาหนังสื อเดินทาง
ที่กระทรวงต่างประเทศก่อน การดาเนินการขอวีซ่า จะต้องไปที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ต้ งั อยู่
ในประเทศไทย และส่ วนใหญ่จะต้องไปรับคิวตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อยื่นเอกสารคาร้องขอทาวีซ่า แต่บาง
คนอาจเลือกใช้บริ การของบริ ษทั ทัวร์บางแห่ งที่รับจัดการยื่นเอกสารคาร้องให้ผเู้ ดินทางได้ อย่างไร
ก็ตาม การขอวีซ่าในบางประเทศที่เข้มงวด จาเป็ นที่จะต้องไปด้วยตัวเองอยูด่ ี การเตรี ยมเอกสารให้
พร้อมตั้งแต่เนิ่ นๆจะดีที่สุด ไม่เช่ นนั้นอาจจะต้องเสี ยเวลาไปสถานทูตเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกัน
หลายรอบ ปั จจุบนั นี้ มีการเปิ ดเขตเศรษฐกิ จของกลุ่มประเทศต่างๆ หลายกลุ่มทั้งแบบทวิภาคีและ
พหุ ภาคี เพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนในสมาชิกของกลุ่มประเทศนั้นๆ เดินทางติดต่อหากัน
ได้ง่ายขึ้ น จึงอนุ โลมให้ประชาชนที่เข้าออกในกลุ่มประเทศเหล่านั้นไม่ตอ้ งขอวีซ่าก็ได้ ประเทศ
ไทยก็มีสนธิ สัญญาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ดังนั้นการเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซี ยนบาง
ประเทศก็จะง่ายขึ้น เพราะไม่จาเป็ นต้องขอวีซ่า ให้ลองเช็คข้อมูลกับสถานทูตดูวา่ ผูเ้ ดินทางอยูใ่ น
ข่ายยกเว้นหรื อไม่ ในกลุ่มประเทศยุโรปมีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศยุโรปเช่นกัน การไปเที่ยว
ประเทศแถบยุโรปมากว่า 1 ประเทศ แทนที่จะต้องขอวีซ่าของทุกๆประเทศที่ไป ให้ขอเป็ นเชงเก้นวี
ซ่ า ส าหรั บ เข้าออก ประเทศในกลุ่ มเชงเก้นสะดวก ก่ อนจะไปยื่นเรื่ องขอวีซ่ า ให้เช็ คดู หนังสื อ
เดินทางของผูเ้ ดินทางให้แน่ใจอีกรอบหนึ่ งก่อนว่ามีอายุเหลือพอหรื อไม่ ส่ วนใหญ่หนังสื อเดินทาง
จะต้องต่ออายุเหลื ออย่างน้อย 3-6 เดื อน เขาจึงจะออกวีซ่าให้ ขออายุวีซ่าเผื่อเวลามากกว่าวันที่ ผู้
เดิ นทางจะไปจริ ง เช่ น ถ้าจะไปยุโรป 7 วัน ขอวีซ่า 15 วันหรื อ 30 วัน เผื่อมีเหตุฉุกเฉิ นต้องเลื่ อน
เวลาเดินทางไปหรื อกลับจะได้มีอายุวซี ่าเหลือพอ

2.5 การตลาด
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Marketing for tourism Industry)
ความหมายและความส าคัญ ของตลาดการท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นประกอบของตลาดเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว การจัดลาดับความสาคัญของตลาดเป้ าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันการวางแผน และการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ธุ รกิจท่องเที่ยวต้องมีส่วนประกอบหลักดังนี้
1.มี จุดสนใจ(Attraction) ที่ นัก ท่ องเที่ ยวจะให้ค วามสนใจ ยกตัวอย่างเช่ น ทัช มาฮาลใน
ประเทศอินเดี ย ปิ รามิ ดในประเทศอียิปต์ ฯลฯ จุดสนใจนี้ สามารถที่จะเป็ นจุดสนใจที่เกิ ดขึ้นใหม่
หรื อเป็ นจุดสนใจที่มีอยู่ด้ งั เดิ มแล้ว จุดสนใจที่มีความสาคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
ซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นได้หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น บั้งไฟพญานาค สุ ริยุปะราคา หรื อในบางกรณี อาจเป็ น
ตัวบุคลก็ได้ เช่น หลวงพ่อคูน อย่างไรก็ดีจุดสนใจดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ บั ความ
สนใจของนักท่องเที่ยว

2.มี จุ ด หมาย(Destination) สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วควรเป็ นจุ ด หมายหลัก ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้
ความส าคัญ เช่ น เป็ นประเทศหรื อเมือง หรื อสถานที่ที่ นักท่ องเที่ ยวให้ความสาคัญ ตัวอย่างเช่ น
ประเทศอังกฤษ เป็ นประเทศที่บุคคลสนใจไปเรี ยนภาษอังกฤษ บาหลีมีชายหาดที่สวยงาม
3.สามารถเข้าถึงได้(Accessibility) สถานที่ท่องเที่ยวต้องสามารถเข้าถึงได้ไม่วา่ จะเป็ นทาง
ใดก็ตาม การเข้าถึงได้ของนักท่องเที่ยวนี้ มีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่ งหากนักท่องเที่ยวไม่สามรถ
จะเดิ นทางเข้าไปถึ งแหล่ งท่องเที่ ยวได้ ก็นับว่าสถานที่ดงั กล่ าวยังไม่พร้ อมที่จะดาเนิ นธุ รกิ จการ
ท่ อ งเที่ ย ว ตัวอย่างเช่ น ใจกลางป่ าอเมซอน ซึ่ งไม่ ส ามารถเดิ น ทางไปถึ ง ได้ หรื อ ใต้ท ะเลลึ ก
ความสาคัญของความสามารถเข้าถึงได้น้ ี เป็ นส่ วนสาคัญมากต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
มีส่วนที่ ทาให้ธุรกิ จการท่องเที่ยวเติบโตได้มากหรื อน้อย การเดินทางสามารใช้ท้ งั ทางอากาศ ทาง
บก และทางน้ า ซึ่ งตราบใดที่นดั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงก็จดั อยูใ่ นส่ วนธุรกิจการท่องเที่ยว

4.สิ่ ง ปลู ก สร้ า งพื้ น ฐาน(Infrastructure) ธุ รกิ จ ท่ อ งเที่ ย วต้อ งประกอบด้ว ยสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
พื้นฐานอันจะนานักท่องเที่ยวเข้าสู่ พ้ืนที่ได้ เช่น ถนน สนามบิน ท่าเรื อ ฯลฯ สิ่ งปลูกสร้างนี้อาจมิใช่
สิ่ งถาวร หรื ออาจทาขึ้นชัว่ คราว เช่น บ้านพักบนต้นไม้
5.ความสะดวกสบาย(Facilities) เป็ นปั จจัยสาคัญที่นกั ท่องเที่ยวจะพิจารณาความต้องการ
เบื้องต้นของอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และความปลอดภัย ควรจัดให้มีในแหล่งท่องเที่ยว
และจะเป็ นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทาให้เกิดธุรกิจต่อเนื่อง
จากปั จจัยของธุ รกิ จท่องเที่ยวดังกล่ าว จะเห็ นได้ว่าล้วนมีความสาคัญที่จะท าให้เกิ ดการ
ท่องเที่ยวหรื อไม่อย่างไรก็ไดัปัจจัยดังกล่าวอาจไม่จาเป็ นต้องมีครบทั้ง 5 ข้อในเบื้องต้น แต่หากจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปควรจะมีครบทั้ง 5 ข้อ
ธุ รกิจด้านการท่องเที่ยวนั้นสามารถจัดแบ่งได้เป็ นกลักใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
ธุ รกิ จที่ เป็ นธุ รกิ จโดนตรง(Tourism Industry) กล่ าวคื อเป็ นธุ รกิ จที่ จดั เพื่ อการท่ องเที่ ย ว
โดยตรง เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน

ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับ การท่ องเที่ ยว(Tourism Related Industry) เป็ นธุ รกิ จที่ ให้บ ริ การหรื อ
ขายสิ นค้าให้กบั นักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่ น ร้านอาหาร ร้านบริ การล้าง-อัดรู ป ร้านเสื้ อผ้า ร้านขาย
ของที่ระลึก เป็ นต้น
ด้วยเหตุ ดงั กล่าวทาให้ธุรกิ จท่องเที่ยวเป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิ จบริ การที่มีความสาคัญและ
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอืนๆ และบุคคลจานวนมาก ซึ่ งจะส่ งผลถึงการเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงของเศรษฐกิจได้
การตลาดและการท่องเที่ยว(Tourism and Marketing)
การจัดแผนการตลาดทางด้านการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จใน
การดาเนินธุ รกิจและการชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในสถานที่เป้ าหมาย หลักการตลาดเบื้องต้นที่
จะนามาพิจารณาสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. 4P
Product (สิ นค้ า)

สิ นค้าทางการท่องเที่ยวนั้น แตกต่างจากจากสิ นค้าในกลุ่มธุ รกิจอื่นโดยสิ้ นเชิ ง สิ นค้าจาก
การท่ อ งเที่ ย วเป็ นสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้(Intangible Product) ก่ อ นการตัด สิ น ใจซื้ อ ซึ่ ง
แตกต่างจากสิ นค้าอื่นๆ ที่สามรถจับต้องได้(Tangible Product) หรื อทดลองใช้ หรื อสัมผัสก่อนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ของลู ก ค้าจะขึ้ น อยู่ก ับ ความเชื่ อ มั่น และความต้อ งการของลู ก ค้า โดยตรง ซึ่ งการ
ตัดสิ นใจดังกล่าวนั้นคือการซื้ อ ความคาดหวัง (Expectation) เท่านั้น ตัวอย่างเช่ น นักท่องเที่ยวซื้ อ
แพ็คเกจทัวร์ โดยคาดหวังว่า เมื่อเดินทางไปถึงจะมีผมู้ ารับและพาไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ คาดหวัง
ว่าจะมีโรงแรมที่พกั ที่มีห้องเครื่ องปรับอากาศและน้ าร้อนภายในห้อง คาดหวังว่าสายการบินจะเดิน
ทางตรงเวลาด้วยความปลอดภัย ฯลฯ ความคาดหวังดังกล่าวเป็ นการยากที่จะทราบถึงความต้องการ
แท้จริ งของผูซ้ ้ื อสิ นค้าได้ เนื่ องจากผูข้ ายไม่ทราบถึงความคาดหวังอันแท้จริ งของลูกค้า อันเกิดจาก
ประสบการณ์ ของลู กค้าที่ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่ น ลูกค้าเคยพักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่มีอุปกรณ์
ภายในห้องครบครัน เมื่อลูกค้าคนดังกล่าวเดินทางไปยังสถานที่อื่น และขอจองโรงแรมระดับ 4 ดาว
ความคาดหวังของลู ก ค้าว่ารงแรมระดับ 4 ดาว ต้อ งมี บ ริ ก ารเหมื อนกันหมด อาจไม่ ได้รับ การ
ตอบสนองเนื่องจากมาตรฐานที่ต่างกันของโรงแรม

ความคาดหวังนี้ มกั จะสู งขึ้นเรื่ อยๆ และในฐานะผูใ้ ห้บริ การก็จาเป็ นที่จะต้องพัฒนาตัวเอง
ให้สูงขึ้นเช่นกัน หากผูใ้ ห้บริ การหรื อผูป้ ระกอบการไม่ได้มีการพัฒนาธุ รกิจการท่องเที่ยวที่ตนเอง
ประกอบอยูก่ ็ไม่อาจบรรลุถึงเป้ าหมายได้
Price(ราคา)
การกาหนดราคาของสิ นค้าของการท่ องเที่ยวนั้นค่อนข้างลาบาก เนื่ องจากสภาวะความ
ต้องการของตลาด(Demand) และจานวนของสิ นค้าที่ มีอยู่ในตลาด(Supply)อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นที่
เป็ นตัวกาหนดราคาดังต่อไปนี้
1.ฤดูกาล(Seasonal) ความปรกติราคาสิ นค้าจะขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่ งในสิ นค้าชนิ ด
เดียวกันอาจมีราคาที่แตกต่างกันมากกว่าเท่าตัวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
2. มาตรฐานการบริ การ(Service Standard) ที่ต่างกันจะเป็ นตัวกาหนดราคาสิ นค้า ซึ่ งผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าจะต้องยอมรับในมาตรฐานดังกล่าว

1.ทิ ศทางและแนวโน้มความนิ ยม(Trend) จะเป็ นตัวกาหนดราคาของสิ นค้าทางด้านการ
ท่องเที่ยวและนับเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ทิศทางและแนวโน้มความนิยมอาจแบ่งได้เป็ นหลายลักษณะ
ดังต่อไปนี้
- ลักษณะปกติตามวงจร(Lifecycle) ซึ่ งจะขึ้นลงตามความนิยมภายในช่วงเวลา
- ลักษณะขึ้นลงแบบสลับ(Parabora) ซึ่ งจะขึ้นลงในช่วงเวลาอันสั้นและจะสลับสับเปลี่ยน
โดยต่อเนื่อง
- ลักษณะขึ้นแบบถาวร(Stable) ซึ่ งจะขึ้นและรักษาระดับความนิยมอยูโ่ ดยตลอด.
- ลักษณะขึ้นและลงอย่างรวดเร็ ว(Fashion) เป็ นลักษณะขึ้นและลงอย่างรวดเร็ ว
2.ลักษณะของตัวสิ นค้าของการท่องเที่ยวเองซึ่ งอาจเปลี่ยนแปลงหรื อลดน้อยลงได้
และจะเป็ นการกาหนดราคาได้ ตัวอย่างเช่ น การล่องเรื อชมภูเขาน้ าแข็ง ซึ่ งในทุกๆปี จานวนภูเขา
น้ าแข็งจะลดน้อยลง หรื อ การเที่ยวชมอุทยานเปิ ด ซึ่ งต้องได้รับอนุญาตพิเศษ

Place(Distribution) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
การท่องเที่ยวและสิ นค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้น สามารถเปลี่ยนแปลง และเลือกช่องทาง
การจาหน่ ายได้โดยไม่มีกฎตายตัว ซึ่ งจะถูกกาหนดโดยสภาวะตลาด และผูป้ ระกอบการอย่างไรก็
ตามช่องทางการจัดจาหน่ายนั้นสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1.จัด จ าหน่ า ยโดยตรงให้ ก ั บ ลู ก ค้า (Direct Sale) หรื อ (BtroC-Bussiness To Customer)
ช่องทางดังกล่าวนี้อาจกล่าวได้วา่ เป็ นช่องทางที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็ก หรื อกับแหล่งท่องเที่ยว
ที่ ได้รับการนิ ยมแบบถาวร ผูใ้ ห้บริ การหรื อสิ นค้าจะจัดจาหน่ ายโดยตรงกับลูกค้า โดยอาจจะใช้
เครื่ องมื อบางอย่างเช่ น Internet หรื อ การโฆษณาโดยตรง ส าหรับ การจัดจาหน่ ายในลัก ษณะนี้ มี
จุดเด่น กล่าวคือ สิ นค้าสามารถขายได้ราคาโดยที่มิตอ้ งเสี ยค่านายหน้า และผูข้ ายสามารถควบคุ ม
ระบบการขายได้โดยตรง อย่างไรก็ตามช่องทางการจัดจาหน่ายในลักษณะนี้ มีจุดด้อยและข้อจากัด
กล่าวคือสิ นค้า หรื อบริ การจะไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างทัว่ ถึง และอาจจะผูกติดกับกลุ่มลูกค้า
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป
2. จัด จ าหน่ า ยโดยผ่ า นตัว กลาง หรื อ (BtoB – Bussiness to Bussiness) การจัด จ าหน่ า ย
ลักษณะนี้ เป็ นการจัดจาหน่ายโดยการผ่านตัวกลาง ทั้งในรู ปแบบของการค้าปลีก(Retail) และการค้า

ส่ ง(Wholesales) ตัวอย่างเช่ น ซื้ อบัตรโดยสารของสายการบิ น ไทยได้โดยผ่าน บริ ษ ัท ท่ องเที่ ย ว
บริ ษทั ท่องเที่ยวกับสายการบินไทยถือว่าเป็ นคู่คา้ ทางธุ รกิจในรู ปแบบ(BtoB) และบริ ษทั ท่องเที่ยว
กับลู กค้าถื อว่าเป็ นคู่คา้ ทางธุ รกิ จแบบ(BtoC) การจัดจาหน่ ายในช่ องทางดังกล่าวจัดว่าเป็ นการจัด
จาหน่ ายในช่ องทางปกติ ในธุ รกิ จการท่ องเที่ ยว ซึ่ งมี จุดเด่ นและข้อดี กล่ าวคือสามารถขยายฐาน
การตลาดได้กว้าง และลักษณะของลูกค้าแตกต่างกันออกไป ซึ่ งถูก ต้องตามหลัก การตลาดแบบ
ผสมผสาน(Mix Marketing) อย่างไรก็ตามข้อด้อยของการจัดจาหน่ายดังกล่าวสาหรับผูป้ ระกอบการ
จะต้องเสี ยส่ วนแบ่งค่านายหน้าให้แก้ผขู้ าย อีกทั้งในบางกรณี ไม่สามารถควบคุมสภาวะการตลาด
หรื อตอบโต้คู่แข่งได้ทนั ท่วงที
3. การจัดจาหน่ายโดยการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย หรื อ(BtoBtoC – Bussiness to Bussiness
to Customer) ช่ องทางการจัดจาหน่ ายในลักษณะนี้ มกั จะนิ ยมใช้ในกรณี ที่ผูป้ ระกอบการต้องการ
ขยายฐานการตลาดให้กว้างออกไปในประเทศต่างๆที่ตนเองไม่มีความชานาญ หรื อ ไม่มีศกั ยภาพ
เพียงพอ ตัวอย่างเช่ น สายการบิ นของประเทศฝรั่งเศส ต้องการเปิ ดเส้นทางบินมายังประเทศไทย
เจ้าของสายการบินไม่ทราบถึ งลักษณะการดาเนินธุ รกิจในประเทศไทย และยังไม่พร้อมที่จะลงทุน
อย่างเต็มรู ปแบบในประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งตัวแทนขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการจัดจาหน่ ายและวาง
แผนการดาเนิ นงาน ข้อดี ของช่ องทางดังกล่าวคือ สามารถขยายธุ รกิ จได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นการ
ทดลองสภาวะตลาดโดยไม่ตอ้ งลงทุน และผูกพันมาก อย่างไรก็ดีวิธีการดังกล่าว จะมีขอ้ เสี ยหากผู้
ดาเนินธุ รกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขาดประสบการณ์ และไม่พร้อมจะดาเนินธุรกิจ ในปัจจุบนั วิธีการจัด
จาหน่ายดังกล่าวเป็ นที่นิยมในกลุ่มโรงแรม โดยจะเป็ นบริ ษทั รับจ้างบริ หารโรงแรมอย่างเป็ นระบบ
เช่น Novotel Group หรื อ Hyatt Hotel
ช่องทางการจัดจาหน่ ายในธุ รกิ จท่องเที่ยวถือว่าเป็ นหัวใจหลักในการทาตลาด ซึ่ งจะมีผล
ต่อความสาเร็ จของธุ รกิจได้ อนึ่ ง สิ นค้าชนิดเดียวกันอาจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่แตกต่างกัน
โดยสิ้ นเชิ ง โดยที่กลุ่มเป้ าหมายของลูกค้ายังคงเป็ นกลุ่มเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่ น สายการบินแอร์
เอเซี ยได้เลื อกช่ องทางการจัดจาหน่ ายในลักษณะขายตรง(BtoC) เท่านั้น โดยใช้ระบบ Internetให้
ลู ก ค้าเข้ามาซื้ อสิ น ค้าได้โดยตรง โดยอาศัย กลยุท ธ์ ท างด้านราคาเป็ นจุ ดดึ ง ดู ด จากการวางแผน
ดังกล่ าวถื อว่าเป็ นการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการจัดจาหน่ าย และการวางจุดขายของสิ นค้า(Product
Position)ที่แตกต่างโดยสิ้ นเชิง
Promotion การจัดการส่ งเสริมการขาย

การจัดการส่ งเสริ มการขายถื อเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ สาคัญในการจัดการตลาดของ
สิ นค้าทางด้านการท่องเที่ยวนอกจากกลยุทธ์ทางด้านราคาหรื ออื่นๆ การจัดการส่ งเสริ มการขายของ
สิ นค้าทางด้านการท่องเที่ยวนั้นสามารถจัดทาได้หลายลักษณะดังต่อไปนี้
1. การจัด ส่ ง เสริ ม การขายแบบเน้ น ในตัว สิ นค้า เอง(Product Promotion) เป็ นการจัด
ส่ งเสริ มการขายโดยตรงสร้างความคุน้ เคยในตัวสิ นค้า (Product Awareness) อาจใช้กลยุทธ์หลายวิธี
เช่น การโฆษณา การลดราคา การจับรางวัล หรื อข้อเสนอราคาพิเศษ
2.การจัดส่ งเสริ มการขายแบบร่ วมกับสิ นค้าอื่น(Joint Promotion) เป็ นการจัดส่ งเสริ มการ
ขายโดยร่ ว มกับ สิ น ค้า อื่ น ๆ ที่ อ าจจะเกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ เช่ น ซื้ อ ตั๋ว
เครื่ องบิ นแถมโรงแรม ซื้ อของในห้างสรรพสิ นค้าสามารถจับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ การจัดส่ งเสริ ม
การขายในลักษณะนี้ ถือว่าเป็ นการสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value Added) ให้กบั ตัวสิ นค้าโดยมิได้เน้นกล
ยุทธ์ทางด้านราคาเป็ นหลัก การจัดลักษณะดังกล่าวจะมีผลดีต่อการกระตุน้ ตลาด หากสิ นค้าร่ วมเป็ น
สิ นค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดอยู่แล้ว หรื อเป็ นสิ นค้าที่ตลาดมีความต้องการสู ง อย่างไรก็ตาม
ข้อเสี ยของการจัดส่ งเสริ มการขายในลักษณะนี้ อาจเกิ ดขึ้นหากไม่สามารถให้บริ การได้ตามความ
ต้องการ เช่น ซื้อตัว๋ แถมโรงแรม แต่ไม่สามารถจองห้องพักได้ตามความต้องการ
3. การจัดส่ งเสริ มการขายแบบการเน้นที่เครื่ องหมายการค้า(Brand Awareness)เป็ นการจัด
ที่ไม่เน้นการขายหรื อกลยุทธ์การตลาดอื่นใด ส่ วนใหญ่จะใช้การโฆษณา การบริ จาค หรื อกิจกรรม
ทางสังคมอื่นๆ เพื่ อสร้างภาพ(Reputation) และเน้นให้เครื่ องหมายการค้าออกสู่ มวลชนเป็ นส่ วน
ใหญ่ ตัวอย่างเช่น สายการบินสนับสนุนทีมนักกีฬา
จากที่ ก ล่ าวมาข้า งต้น ถึ ง ความส าคัญ ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ หลัก การตลาด
เบื้ องต้นนั้นจะเห็ นได้ว่า กลยุทธ์ทางด้านการตลาดมีความจาเป็ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนา
หลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจด้านการท่องเที่ยว อนึ่ งยังมีขอ้ ปลีกย่อยของการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดอื่นๆอีก นอกเหนือจากหลักการเบื้องต้นดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1.การจัดการวางแผนองค์ การ ควรวางหลักการในการดาเนินธุ รกิจอย่ างชั ดเจนโดยจัดวาง
หลักการของธุรกิจตามลักษณะหรือตามแนวทางการดาเนินงานโดยจาแนกได้ ดังนี้
1.1 บริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว(Travel Agent) จัดแบ่งตามลักษณะของนักท่องเที่ยว
ได้ดงั นี้
- Inbound Tour หรื อทัวร์ ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยว

- Outbound Tour หรื อคนในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ
- Domestic Tour หรื อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
- Ticketing Agent หรื อตัวแทนจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน และสารองที่นงั่ โดยไม่เน้นการขาย
แบบทัวร์ ที่เดินทางเป็ นกลุ่มใหญ่
- Marketing presentation Agent รับจัดและบริ หารการตลาดให้กบั สิ นค้าด้าน
การท่องเที่ยว เช่นสายการบิน โรงแรม

1.2 โรงแรมหรื อที่พกั จัดแบ่งได้ตามลักษณะของอุปกรณ์อานวยความสะดวกและ
ลักษณะของโรงแรมตามมาตรฐานของสมาคมโรงแรมโลก(World Organisation of Hotel)
จัดแบ่งดังนี้
1.21 โรงแรมระดับ 5 ดาว ขึ้นไป
1.22 โรงแรมระดับ 4 ดาว
1.23 โรงแรมระดับ 3 ดาว
1.24 ห้องเช่าหรื อบ้านเช่า
1.3 ธุ รกิจอื่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวนั้นมีมากมาย ซึ่ งหากผูป้ ระกอบการสามารถจัดวางองค์กรได้ถูกต้อง
ก็จะสามารถนาความสาเร็ จมาได้
2.การจัดบุคลากร
บุ คลากรถื อว่าเป็ นส่ วนส าคัญมาก เนื่ องจากงานทางด้านการท่องเที่ยวนี้ เป็ นงานบริ การ
ระหว่างบุคคลและความพอใจในตัวสิ นค้าและบริ การจะขึ้นอยู่กบั บุคคลที่ได้รับบริ การ สิ่ งสาคัญ
ที่สุดในตัวบุคลากรในธุ รกิจการท่องเที่ยวนี้ จาเป็ นต้องมีจิตใจรักการบริ การ (Service Mind) มีความ
กระตือรื อร้นต่องาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3.การจัดเตรียมสิ นค้ า
นอกเหนื อจากหลักการทางด้านการตลาดทัว่ ไปแล้ว การจัดเตรี ยมสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด ฤดูกาล ก็มีความสาคัญ การจัดเตรี ยมสิ นค้าควรจะวางแผนในระยะสั้น และ
ระยะยาวควบคู่กนั ไป โดยเตรี ยมแผนในรอบ 6-12 เดือน และระยะ สั้นรายเดือน หรื อรายสัปดาห์
พร้ อมทั้งสรุ ปรายละเอียดการสารองที่น่ังหรื อการจองห้องพักให้เรี ยบร้อยก่ อนหน้าการเปิ ดขาย
ทั้งนี้ การจัดเตรี ยมสิ นค้าควรพิจารณาถึงปั จจัยรอบข้างเช่ น วันหยุดช่ วงเทศกาล ช่ วงปิ ดภาคเรี ยน
ฯลฯ

4.การจัดวางแผนการขายล่ วงหน้ า และการใช้ สื่อการขาย
ขั้นตอนดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม เนื่องจากการวางแผนการขาย
ล่วงหน้าสามารถ วางแผนด้านราคา แบ่งตลาดเพื่อลดความเสี่ ยงทางด้านธุรกิจ ตัวอย่างเช่น โรงแรม
หนึ่ งมีห้องพัก จานวน 100 ห้อง ได้ขายล่วงหน้าโดยให้ราคาพิเศษ กับกรุ๊ ปทัวร์ จากประเทศญี่ปุ่น
คิดเป็ นจานวน 20% ของจานวนห้องพักทั้งหมด และได้มีการจองล่ วงหน้าจากหลายประเทศอีก
40% ของจานวนห้องทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าว ผูบ้ ริ หารควรนามาพิจารณาถึงจานวนห้องที่เหลือ
ว่า สามารถที่จะจาหน่ายในระดับราคาใดเพื่อที่จะได้ราคาเฉลี่ยสู งสุ ด และความเสี่ ยงต่อการยกเลิก
ของการจองมากน้อยเพียงใด
การเจาะกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ มี ค วามสนใจในด้านการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ชมกี ฬ า โดยเฉพาะการชม
ฟุตบอล มีท้ งั ชายและหญิง แบ่งกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสามช่วงอายุ คือกลุ่มอายุ 15 -25 ปี กลุ่มอายุ 26-35
ปี และกลุ่ม0อายุ 36 – 45 ปี ครอบคลุมทั้งกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา กลุ่มทางานผูป้ ระกอบอาชีพค้าขาย
นักธุ รกิจ พนักงานบริ ษทั รวมทั้งกลุ่มคนโสด และกลุ่มเป้ าหมายที่มีครอบครัวแล้ว ซึ่ งต่างให้ความ
สนใจในการรับชมฟุตบอลเป็ นอย่างมากและอยากจะรับชมการแข่งขันของทีมที่ตนเองชื่นชอบโดย
สัมผัสบรรยากาศภายในสนามจริ งๆ
2.6 การประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นคาที่ใช้กนั อย่างแพรหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ งนี้ เพราะ การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความเข้า ใจ และ
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดีระหว่างชุ ม ชน และกลุ่ ม คนประเภทต่ างๆ วิรัช ลภิ รัตนกุ ล ( 2546 : 2, 22) ได้

กล่าวถึงความสาคัญของการประชาสัมพันธ์วา่ เพื่อการชักจูงประชามติ (public opinion) ด้วยวิธีการ
ติดต่อสื่ อสาร (communication) เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย (target publics) เกิดมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความรู ้สึกนึ กคิดที่ดีต่อหน่วยงาน องค์การ สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็ นการเผยแพร่ ที่เป็ นใน
เชิ ง การสร้ างสรรค์ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้า ใจแก่ ป ระชาชน เป็ นงานส่ งเสริ ม สั ม พัน ธภาพ
ระหว่า งหน่ วยงาน หรื อ กลุ่ ม ประชาชนที่ เกี่ ย วข้อ งจึ ง เป็ นการสร้ า งค่ านิ ย ม (goodwill) แก่ ก ลุ่ ม
ประชาชนต่ า งๆ ด้ ว ยวิ ธี ก ารบอกกล่ า ว (inform) ชี้ แจงให้ ป ระชาชนได้ ท ราบถึ ง นโยบาย
วัตถุประสงค์ และสิ่ งซึ่ งองค์การ สถาบันได้ทาลงไป ในขณะที่ รัตนวดี ศิริทองถาวร (2546 : 17) ได้
กล่ า วถึ ง การประชาสั ม พัน ธ์ ต่ อธุ รกิ จว่า การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นการดาเนิ น ความพยายามของ
องค์การ สถาบัน หรื อหน่ วยงานต่างๆ ในการแสวงหาความร่ วมมือจากประชาชน ตลอดจนสร้าง
ภาพลักษณ์ (image) และรักษาทัศนคติที่ดีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ สนับสนุนและให้
ความร่ วมมือ การประกอบธุ รกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนหลายกลุ่ม หากได้รับความร่ วมมือ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ประชาชนทุกกลุ่มก็จะทาให้การประกอบธุรกิจประสบผลสาเร็ จ
1. ศาสตร์ และศิลป์ ของการประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ที่เป็ นศาสตร์ ศาสตร์ ในที่น้ ี หมายถึ งวิท ยาการ ความรู้ ความเชื่ อถื อที่
กาหนดไว้เป็ นระบบระเบี ยบที่ พึงเชื่ อถือได้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความจริ งได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน และมี ระบบวิชาการประชาสัมพันธ์ เป็ นวิชาที่มีระเบียบแบบแผน มีเหตุมี ผลและอาจ
ศึก ษาเรี ยนรู้ ได้จากตาราต่างๆ เป็ นการศึก ษาค้นคว้าหาหลัก และทฤษฎี ที่ น่าเชื่ อถื อได้ไว้ใช้เป็ น
แนวทาง ในการด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้าถึ งกระบวนการในการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ของมนุ ษย์ เพื่ออธิ บายและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกัน
ในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจยั ถึ งประชามติ และความสัมพันธ์กนั ระหว่างกลุ่ มบุคคลกับองค์กร
สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น สิ่ งต่างๆ เหล่านี้ สามารถศึกษา เรี ยนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผูอ้ ื่นได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้วา่ วิชาการประชาสัมพันธ์อยูใ่ นขอบเขตของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา
2. หลักการและวัตถุประสงค์ ของการประชาสั มพันธ์
1.การบอกกล่าวหรื อชี้ แจงเผยแพร่ ให้ทราบ คือการบอกกล่าวชี้ แจงให้ประชาชนทราบถึง
นโยบาย วัตถุ ประสงค์ การดาเนิ นงาน และผลงาน หรื อ กิ จกรรมต่ างๆ ตลอดจนข่ าวคราวความ
เคลื่อนไหวขององค์กร สถาบันให้ประชาชนและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และรู้เห็นถึงสิ่ ง
ดังกล่าว ทาให้สถาบันเป็ นที่รู้จกั เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนทาให้ประชาชนเกิ ดความรู้สึกที่ดีที่
เป็ นไปในทางที่ดีต่อองค์การ สถาบัน ทาให้ได้รับความสนับสนุนร่ วมมือจากประชาชน

2.การป้ องกัน และแก้ไ ขความเข้าใจผิด เป็ นการประชาสัม พันธ์ เพื่ อป้ องกัน (preventive
public relations) ซึ่ งมี ค วามส าคัญ มาก เพราะการป้ องกัน ไว้ก่ อ นย่อ มดี ก ว่ า ที ต้อ งมาแก้ไ ขใน
ภายหลัง โดยฝ่ ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องค้นหาสาเหตุที่อาจก่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดใน
สถาบัน แล้วหาแนวทางในการให้เกิ ดความเข้าใจที่ ดีต่อสถาบันก่ อนที่ จะมีค วามเข้าใจผิดนั้น ๆ
เกิดขึ้น
3.การสารวจประชามติ เป็ นการสารวจวิจยั ประชามติ เพราะการดาเนินการประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต้องรู ้ ถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรื อ ประชามิติ (public opinion) โดย
จะต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร ไม่ตอ้ งการอะไร เพื่อตอบสนองสิ่ งต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและไม่ตอ้ งการของประชาชนที่เกี่ยวข้อง การทาการสารวจวิจยั จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญใน
การดาเนินการประชาสัมพันธ์
3. การดาเนินงานประชาสั มพันธ์
การด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ หรื อ การปฏิ บ ัติ ง านประชาสั ม พัน ธ์ ข ององค์ก ารเป็ น
กิจกรรมที่มีลาดับขั้นตอนการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่องค์การต้องการ โดยต้องดาเนิ น
อย่างต่อเนื่องเรี ยกว่า PR wheel หรื อกงล้อประชาสัมพันธ์ที่หมุนต่อเนื่องกันไปไม่มีวนั หยุดนิ่ง วิมล
พรรณ อากาเวท (2546 : 24-25) วิรัช ลภิรัตนกุล (2546 : 217) และ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2546 :
91-92) ได้กล่าวถึงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์วา่ มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน
4.สื่ อและการสื่ อสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์ ทมี่ ีประสิ ทธิภาพ
ในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ การบอกกล่าว กระจายข่าวสารต่างๆ ของ
สถาบัน องค์การ หรื อหน่วยงานไปยังประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย จาเป็ นต้องใช้สื่อเป็ นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดซึ่ งจาเป็ นต้องเลือกใช้สื่อและเรี ยนรู้ถึงคุณสมบัติและลักษณะของสื่ อประเภทต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ การด าเนิ น งานตามแผนงานที่ ไ ด้ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ที่จะประสบผลสาเร็ จได้ผลดีประการใดย่อมขึ้นอยูก่ บั การ
ใช้สื่ อ เป็ นปั จจัย ส าคัญ ปั ญ หาจึ ง อยู่ที่ จะเลื อกใช้สื่ อ อย่างไรจึ ง จะไปถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ดี ที่ สุ ด
เหมาะสมที่ สุ ด ชัยนัน ท์ นันทพันธ์ ( 2549 : 64-65) และวิมลพรรณ อากาเวท (2546 : 28-41) ได้
จาแนกประเภทสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารกับการประชาสั มพันธ์
1. สารสนเทศเพือ่ การประชาสั มพันธ์

ข้อมูล คื อ ข้อเท็จจิรง ความจริ งที่ เกิ ดขึ้ น เมื่อได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วจะได้
สารสนเทศ การประชาสัมพันธ์องค์การ สถาบันต่างก็มีวตั ถุ ประสงค์ที่เป็ นในทิศทางเดียวกันคือ
ต้องการสร้ างความเข้าใจ สร้ างความน่ าเชื่ อถื อ และรณรงค์เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง เสกสรร สายสี ส ด
(2549 : 197) ได้ จ ัด ประเภทของการประชาสั ม พัน ธ์ ท างอิ น เตอร์ เน็ ต สามารถแบ่ ง ได้ ต าม
วัตถุประสงค์ได้ 4 แบบ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์องค์กรทัว่ ไป 2) การประชาสัมพันธ์ในด้าน
company profile 3) การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และ 4) เน้นการขายสิ นค้า ดังนั้นข้อมูล สารสนเทศที่
องค์กรและหน่ วยงานจะประชาสัมพันธ์จึงต้องสอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์ดงั กล่ าว พอสรุ ปเป็ น
ข้อมูล สารสนเทศที่จาเป็ นดังรายละเอียดดังนี้
1. การประชาสั ม พันธ์ องค์ก รทัว่ ไป เป็ นการให้ขอ้ มูลทัว่ ไปขององค์ก ร ได้แก่ ก ารสร้ าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
2. การประชาสัม พัน ธ์ องค์ก รในด้าน company profile เป็ นการให้ข ้อ มูล ทั่วไปเกี่ ย วกับ
องค์กร โดยมากเป็ นองค์กรเอกชน ไม่เน้นการขายสิ นค้า ได้แก่ ขอ้ มูล ชื่ อองค์กร ที่ อยู่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย การติดต่อสื่ อสาร รายชื่อบุคลากร เป็ นต้น
3. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็ นการแจ้งข่าวสารโดยเน้นการเผยแพร่ สินค้าหรื อบริ การที่มีอยู่
เพื่ อให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้ามาค้น หาข้อมู ล แต่ ไ ม่ เน้น การขาย แต่ เน้น การแจ้ง ข่ า วสารของสิ น ค้า
กลุ่มเป้ าหมายหลากหลาย
4. เน้นการขายสิ นค้า เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลของสิ นค้า และการส่ งเสริ มการจาหน่ าย เน้น
การส่ งเสริ มสิ นค้าใหม่เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสนใจ
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ กบั การประชาสั มพันธ์
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร (information age) ทาให้โลกของการสื่ อสารเป็ นโลกที่แคบลง
คนในโลกสามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างไร้ขีดจากัดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ เช่น
อิ น เตอร์ เน็ ต มื อ ถื อ เป็ นต้ น ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ถื อ เป็ นช่ อ งทางส าคัญ ในการแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร
ติดต่อสื่ อสาร หรื อข้อเสนอแนะระหว่างองค์การ บริ ษทั และประชาชนกลุ่ มเป้ าหมาย ทาให้การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข ององค์ก ารสถาบัน สามารถท าได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพราะสามารถเข้า ถึ ง
ประชาชนที่เกี่ ยวข้องได้ทุกที่ ทุ กเวลา สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างครบถ้วน สิ่ งดังกล่ าวได้
เปลี่ ยนแปลงวิธีการสื่ อสารแบบเดิ มไปอย่างสิ้ นเชิ ง โดยการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร (ICT) มาใช้ ใ นงานประชาสั ม พัน ธ์ มี ก ารใช้ ไ ปรษณี ย์อิ เลคทรอนิ ก ส์ หรื อ จดหมาย

อิเลคทรอนิกส์ (e-mail) แทนการใช้จดหมายหรื อการส่ งโทรสาร (fax) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีการ
ใช้หนังสื อพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ แทนหนังสื อพิมพ์ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
เห็ นหน้าผูร้ ับผูส้ ่ งทั้งในอินเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมเฉพาะเช่ น Skye หรื อด้วยโทรศัพท์มือถือระบบ 4G
มีการให้ขอ้ มูลองค์การสถาบันในอินเตอร์ เน็ตด้วยเว็บไซต์ (world wide web : www) ทั้งภาพ เสี ยง
และสื่ อ ผสม (multimedia) รวมทั้ง สามารถปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ ประชาชนที่ เกี่ ย วข้อ ง และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย
การประชาสั ม พันธ์ ท่ องเที่ ย วเป็ นการเผยแพร่ ข ้อมูล ข่ าวสารต่ างๆ จากหน่ วยงานไปยัง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อกลุ่ ม เป้ าหมายโดยการใช้ สื่ อต่ า งๆ เซ่ น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ ห น้ า
หนังสื อพิมพ์ หนังสื อเดินทาง ฯลฯ แต่ในปั จจุบนั โลกออนไลน์นน่ั สามารถกระจายข่าวได้มากและ
รวดเร็ วกว่า จะทาให้ผคู ้ นมากมายได้เห็นถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางองค์กรหรื อบริ ษทั ได้เผยแพร่
ให้ผทู ้ ี่มีความสนใจในข่าวสารที่แจ้งไปได้รับรู้ และจะต้องทาอย่างสม่าเสมอต้องคอยตรวจกระแส
และทัศนคติของผูร้ ับสารว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อข้อมูลข่าวสารของทางองค์กร เพื่อที่จะนามา
ปรับปรุ งแก้ไขในส่ วนนั้นให้ผลงานมีความสนใจมากขึ้น
2.7 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว
พฤติ ก รรมนัก ท่ องเที่ ยว เป็ นการกระท าทุ ก อย่างของนัก ท่ องเที่ ยวไม่ ว่าการกระท านั้น
นักท่องเที่ยวจะรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระทานั้นได้หรื อไม่ก็ตามก็เพื่อ
มุ่ ง ตอบสนองสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งในสภาพการณ์ ใ ดสภาพการณ์ ห นึ่ ง โดยพฤติ ก รรมภายนอกของ
นักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behavior) เป็ นพฤติกรรมที่ผอู้ ื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส
ส่ วนพฤติ กรรมภายในของนัก ท่องเที่ ยว (Tourist’s Covert Behavior) เป็ นการทางานของอวัยวะ
ต่างๆ ภายในร่ างกายรวมทั้งความรู้สึกนึ กคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์
กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่
องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบสาคัญ 7 ประการ คือ
1. เป้ าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้ าหมาย
ในการกระทา เช่ น นักท่องเที่ ยวกลุ่ มอนุ รักษ์ตอ้ งการ เกี ยรติยศโดยการแสดงให้ผูอ้ ื่นเห็ นว่าตน
เดิ นทางท่องเที่ ยวโดยที่ สภาพแวดล้อมในสถานที่ตนเดินทางยังคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศน์ดงั เดิม

2. ความพร้ อม หมายถึ ง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิ จกรรม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เช่น นักท่องเที่ยวกลุ่มที่รักความผจญภัย นิยมไต่เขา ปี นหน้าผา
ต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่ างกายและจิตใจแล้วสามารถจะทากิจกรรมที่ตนชอบได้
3. สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรื อโอกาสที่เอื้ออานวยให้เลือกกระทากิจกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการ เช่น การท่องเที่ยวตามหมู่เกาะ ควรกระทาในยามคลื่นลมสงบ ไม่
ควรทาในขณะที่มีพายุฝนฟ้ าคะนอง
4. การแปลความหมาย หมายถึ ง วิธีก ารคิ ดแบบต่ างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการที่พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่ ง ๆ เช่น เวลาสิ บสองนาฬิกา เป็ นเวลาที่นกั ท่องเที่ยว
ควรเป็ นเวลาที่นกั ท่องเที่ยวควรหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
5. การตอบสนอง คือ การตัดสิ นใจกระทากิจกรรมตามที่ตนได้ตดั สิ นใจเลือกสรร
แล้ว เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายที่ตอ้ งการ เช่น นักท่องเที่ยวได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง
วันหยุด เพื่อพักผ่อน ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางแผนการเดินทาง และจัดการดาเนินการล่วงหน้า
ในการกระท ากิ จกรรมเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ตั้ง แต่ กิ จ กรรมการก าหนดสถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองที่พกั เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
6. ผลลัพ ธ์ที่ตามมา คือ ผลจากการกระทาหนึ่ ง ๆ อาจได้ผลตามที่ คาดหมายไว้
หรื ออาจตรงกันข้ามกับความคาดหวังที่ต้ งั ใจไว้ เช่น นักท่องเที่ยวได้มีกาหนดการเดินทางไว้เพื่อมา
พัก ผ่อนวัน หยุด ในประเทศไทย แต่ ป รากฏว่าในเวลานั้น เกิ ดการชุ ม นุ ม ที่ ส นามบิ น และท าให้
สนามบินต้องปิ ดทาการ เครื่ องบิ นไม่สามารถลงจอดได้ มีผลลัพธ์ทาให้นกั ท่องเที่ยวไม่สามารถ
บรรลุผลตามที่คาดหมายไว้ได้
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คือ ความรู้สึกที่เกิ ดขึ้นเมื่อสิ่ งที่กระทาลงไปไม่บรรลุ
เป้ าหมายตามที่ ต้องการ จึ งต้องกลับ มาแปลความหมาย ไตร่ ตรอง เพื่อเลื อกหาวิธี ใหม่ ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรื ออาจจะเลิกความต้องการไป เพราะเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เกินความสามารถ
เช่ น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเที่ยวที่
ตั้งใจจะเดิ นทางไปเมืองดังกล่าว จะต้องเกิดความผิดหวังเพราะเกิดความกังวลด้านความปลอดภัย
และอาจล้มเลิกความตั้งใจในการเดินทาง หรื ออาจเปลี่ยนเส้นทางไปเมืองอื่นที่ปลอดภัยกว่า

ลักษณะของพฤติกรรม
พฤติ ก รรมเกิ ด ขึ้ น จากสาเหตุ ห ลายประเภทเนื่ อ งจากแต่ ล ะบุ ค คลต่ างก็ มี ค วามคิ ด หรื อ
เหตุ ผลเป็ นของตัวเองแตกต่ างกัน ออกไป โดยทั่วไปการเกิ ดพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์จะมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีสาเหตุ ปกติแล้วการที่คนแสดงพฤติกรรมออกมาจะต้องมีสาเหตุวา่ พฤติกรรมนั้น
เกิดมาจากสาเหตุอะไร
2. ต้องมีส่ิ งจูงใจ เมื่อคนเกิดความต้องการขึ้นก็จะต้องการหาเหตุผลหรื อหาสิ่ งจูงใจเพื่อให้
บรรลุถึงความต้องการนั้น
3. ต้องมีเป้ าหมาย การแสดงออกของพฤติกรรมโดยทัว่ จะต้องมีเปาหมาย เพิ่ให้บรรลุผล
สาเร็ จตามที่ได้ต้ งั ใจไว้
การเกิดพฤติกรรม
พฤติ ก รรม คื อ การแสดงความรู้ สึ ก ของคนที่ มี ผ ลต่ อ บุ ค คล สั ต ว์ สิ่ ง ของ ที่ ส ามารถ
แสดงออกได้ท้ งั ด้านบวกและด้านลบ
1.เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู
2. เกิดจากการอบรมสั่งสอน
3.เกิดจากการศึกษา
4.เกิดจากสื่ อมวลชน
การบริโภค (Consume)
การใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การทั้งในรู ปของการบริ โภคและอุปโภค ซึ่ งการบริ โภค
หมายถึ ง การใช้ป ระโยชน์ จ ากสิ น ค้า โดยการน าเข้า สู่ ร่ างกาย ส่ ว น อุ ป โภคจะหมายถึ ง การใช้
ประโยชน์จากสิ นค้านั้นโดยไม่ตอ้ งผ่านเข้าสู่ ร่างกาย

ในปั จจุบนั การรับชมกีฬาประเภทต่างๆ นั้นผูค้ นทัว่ โลกจะสามารถรับชมได้หลายช่องทาง
โดยที่ ตนเองไม่ตอ้ งไปถึ งสถานที่ ที่มีการจัดการแข่งขัน เช่ น รับชมผ่านทางโทรทัศน์ หรื อรับชม
ผ่านโทรศัพท์ในเว็บสื่ อออนไลน์ต่างๆ แต่ยงั มีกีฬาประเภทหนึ่ งที่ผคู้ นทัว่ โลกต่างให้ความสนใจ
เป็ นอย่างมาก และมักจะมารับชมกันแบบติดขอบสนามนัน่ คือ ฟุตบอล สาเหตุที่ทาให้ใครหลายๆ
คนจากทัว่ ทุ ก มุ มโลก อยากเข้ารับ ชมฟุ ตบอลกันแบบติดขอบสนามมากกว่าที่จะรับชมผ่านทาง
โทรทัศน์หรื อผ่านทางโทรศัพท์ เช่น
1.ได้อรรถรสที่สมจริ ง
2.รู้สกอร์ทนั ที
3.ได้สัมผัสบรรยากาศของการเชียร์แบบจริ งๆ
4.ได้มิตรภาพใหม่ๆ
5.สามารถดูในสนามแข่งได้หลายมุมมอง
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเชียร์ กีฬาฟุตบอลทางไหนก็ตาม จะติดขอบสนามก็ดี จะทางโทรทัศน์ก็ดี หรื อ
จะทางสื่ อต่าง ๆ ทางอื่ น ๆ ก็ดีแต่ปัจจัยที่ทาให้ผูค้ นเข้ารับ ชมก็มีหลายอย่าง เช่ น ด้านราคาค่าตัว๋
ด้านเวลา สถานที่ในการจัดการแข่งขัน ซึ่ งปัจจัยเหล่านี้จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค แต่ถา้
หากเป็ นทีมที่ตนเองชื่ นชอบหรื อติดตามเชียร์ มาอย่างยาวนาน ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ก็มกั จะเป็ นปั จจัย
รองในการตัดสิ นใจเพื่อที่จะเข้ารับชม

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 โลโก้บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด (ที่มา : https://bit.ly/2nWOQOR )

ชื่อสถานประกอบการ: บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
ทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ: 59 หมู่ที่ 11 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 35 ถนจรัญสนิวงศ์
แขวงบางพรม เขต ตลิ่งชัน กรุ งเทพมหานคร 10170

3.2 ลักษณะการให้ บริการ
1. ประกอบกิจการนาเที่ยวแบบนาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic)
2. นาเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
3. การจัดนาเที่ยวเข้าประเทศไทย (Inbound)
4. การเดินทางแบบกรุ๊ ปเหมา (incentive)
5. แพ็คเกจทัวร์ (Package Tour)
6. รับจองห้องพัก และแนะนาการเดินทางในสถานที่ต่างๆ
7. บริ การเรี ยบเรี ยงเอกสารการยืน่ วีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศ
8. บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบินและร้านอาหาร

3.3 เกีย่ วกับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด ได้ให้บริ การด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 9 ปี ซึ่ งได้รับ
ความไว้วางใจอย่างดี จากลู กค้า เพราะบริ ษ ทั เน้นการบริ การที่ดีมีคุ ณภาพและเน้นการบริ การให้
ประทับใจเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ทาให้บริ ษทั ได้รับคาชมจากการใช้บริ การอย่างแพร่ หลาย บริ ษทั
ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

3.4 โครงสร้ างองค์ กร

ต่างประเทศ

(Outbound)
แผนกทัวร์ ในประเทศ

แผนกวีซา่
(Visa Service)

กรรมการผู้จดั การ

(Domestic Tour)

ปฎิบตั งาน

การตลาด

จองตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม

(Sale and Marketing)

(Ticketing and reservation)

(Tour)

แผนกบุคคล
(Human Resource)

การบัญชี
(Finance)

ภาพที่ 3.2 แสดงโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
(ที่มา : ผูจ้ ดั ทาโครงงาน)

3.5 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

ภาพที่ 3.3 นักศึกษาฝึ กงาน นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก

ชื่อนักศึกษา : นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : พนักงานทัว่ ไป
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

1. ท าหน้าที่ ติดต่ อประสานงานกับ หน่ วยงานต่ างๆ อย่างเช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร หรื อ
หน่วยงานของภาครัฐ เป็ นต้น
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาโปรแกรมทัวร์
3. ทา Presentationโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอลูกค้า
4. เตรี ยมอุปกรณ์ ในการออกทัวร์
5. เตรี ยมซื้ออุปกรณ์ เสบียงในการออกทัวร์
6. จัดหาอุปกรณ์เพื่อทากิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 3.4 นักศึกษาฝึ กงาน นายกตัญญู นวลศิริ

ชื่อนักศึกษา : นายกตัญญู นวลศิริ
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : พนักงานทัว่ ไป
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

1. ท าหน้าที่ ติดต่ อประสานงานกับ หน่ วยงานต่ างๆ อย่างเช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร หรื อ
หน่วยงานของภาครัฐ เป็ นต้น
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทาโปรแกรมทัวร์
3. ทา Presentation ไว้นาไปเสนอลูกค้า
4. เตรี ยมของซื้อของอุปกรณ์ เสบียง ในการออกทัวร์
5. เรี ยบเรี ยงเอกสารในการยืน่ วีซ่า
6. แสกนเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานของบริ ษทั

ภาพที่ 3.5 นักศึกษาฝึ กงาน นายสุ ทธิพงศ์ จตุพร

ชื่อนักศึกษา : นายสุ ทธิพงศ์ จตุพร
ตาแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย : พนักงานทัว่ ไป
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก

1. ท าหน้าที่ ติดต่ อประสานงานกับ หน่ วยงานต่ างๆ อย่างเช่ น โรงแรม ร้ านอาหาร หรื อ
หน่วยงานของภาครัฐ เป็ นต้น
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะทาโปรแกรมทัวร์
3. ทา Presentation ไว้นาไปเสนอลูกค้า
4. เตรี ยมของซื้อของอุปกรณ์ เสบียง ในการออกทัวร์
5. ดูแลความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์ก่อนออกทัวร์
6. รักษาความสะอาดในออฟฟิ ต
7. จัดทาอุปกรณ์เพื่อทากิจกรรมต่างๆ

3.6 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

ภาพที่ 3.7 พนักงานที่ปรึ กษาคุณศศิร์รัช สัจพรพจนารถ
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา: คุณศศิร์รัช สั จพรพจนารถ
ตาแหน่ ง: International Operation Manager

ภาพที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษาคุณวิภาวี มีบุญล้ า
ชื่ อพนักงานทีป่ รึกษา: คุณวิภาวี มีบุญลา้
ตาแหน่ ง: Executive officer department of Customer service

ภาพที่ 3.8 พนักงานที่ปรึ กษาคุณณิ ชากร วงษ์ทวีทรัพย์
ชื่อพนักงานทีป่ รึกษา: คุณณิชากร วงษ์ ทวีทรัพย์
ตาแหน่ ง: Sales Operation

3.7 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

3.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ปรึ กษากับพี่เลี้ยงเรื่ องของการทาโครงงานสหกิจศึกษาในส่ วนของชื่อหัวข้อและเนื้ อหา
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
บ้าง

3. เริ่ มทาการศึกษาและเขียนโครงงานที่จะนาเสนอโครงงานว่ามีข้ นั ตอนการทางานอย่างไร
โดยมีพี่เลี้ยงในสถานที่ฝึกงานคอยให้คาปรึ กษา
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

5. จัด ท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมี อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาคอยให้ค าแนะน าในการท า
รู ปเล่ม โครงงาน

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

1. ตั้งหัวข้อของโครงงาน
2. ศึ ก ษาและค้ น คว้า รวบรวมข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับโครงงาน
3. เริ่ มเขียนโครงงาน
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5. จัดทาเอกสารประกอบโครงงาน

3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ รวบรวมข้ อมูล
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊
2. เอกสาร
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ : 1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint

3.10 รู ปแบบโครงงาน
การศึ ก ษาโครงงานเรื่ อ งโปรแกรมทัวร์ ดูบ อล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ เป็ น
การศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ และโดยวิธีการสอบถามจากบุคคลากรภายในองค์กร เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดโปรแกรมทัวร์

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 เอกสารทีต่ ้ องใช้ ในการยืน่ ขอวีซ่าอังกฤษ
1. แบบฟอร์ มคำร้อง ขอวีซ่ำออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสื อเดินทำง (Passport) ที่มีอำยุกำรใช้งำนเหลื อมำกกว่ำ 6 เดื อนและหนังสื อเดิ นทำงเล่มเก่ำ
(ถ้ำมี)

ภำพที่ 4.1 หนังสื อเดินทำงบุคคลทัว่ ไป ( ที่มำ : https://bit.ly/2uJzyRz )
3. กำรยืน่ วีซ่ำอังกฤษไม่ตอ้ งนำรู ปไปด้วย เพรำะต้องไปถ่ำยรู ปที่ศูนย์รับยืน่ ฯในวันที่ไปยืน่ ขอวีซ่ำ
4. สำเนำบัตรประชำชน
5. สำเนำทะเบียนบ้ำน
6. กรณี ไปเยี่ยมเยียนญำติ ครอบครัว คนรักหรื อเพื่อน ต้องแสดงหลักฐำน กำรติดต่อซึ่ งกันและกัน
เช่ น จดหมำย อี เมล์ ใบเสร็ จ ค่ ำ โทรศัพ ท์ หรื อ ส ำเนำหนัง สื อเดิ น ทำง หน้ำ ที่ มี ต รำประทับ เข้ำ
เมืองไทย เป็ นต้น

7. หลักฐำนกำรทำงำน
(ตัว

7.1 กำรเงินย้อนหลังอย่ำงน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชี เงินฝำก, หนังสื อรับรองจำกธนำคำร
จริ งและสำเนำ)

เล่ม

7.2 กรณี เปลี่ ยนบัญชี เป็ นเล่มใหม่ ให้ท่ำนถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี มำทั้งสองเล่ม (ทั้ง เล่มเก่ำใหม่)
7.3 หนังสื อจดทะเบียนธุ รกิจ หรื อหนังสื อจดทะเบียนพำณิ ชย์
7.4 จดหมำยรับรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)

วัน

7.5 จดหมำยรับรองกำรทำงำน (ภำษำอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อำยุกำรทำงำน และ
ลำหยุดงำน

8. ใบจองตัว๋ เครื่ องบิน
9. หลักฐำนกำรจองที่พกั / โรงแรมในอังกฤษ
10. กรณี ไปเยี่ยมเยียนญำติ ครอบครัว คนรักหรื อเพื่อน เอกสำรต้องแสดงหลักฐำนกำรติดต่อซึ่ งกัน
และกัน เช่ น จดหมำย อีเมล์ ใบเสร็ จค่ำโทรศัพท์ หรื อ สำเนำหนังสื อเดิ นทำง หน้ำที่มีตรำประทับ
เข้ำเมืองไทย เป็ นต้น
11. สำหรับผูท้ ี่ อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บริ บูรณ์ เดิ นทำงคนเดี ยว หรื อ เดิ นทำงกับผูอ้ ื่ นที่ มิใช่ บิดำ-มำรดำ
หรื อผูป้ กครอง ต้องมี หนังสื อยินยอม จำกบิดำ-มำรดำ หรื อผูป้ กครอง
12. หนังสื อหรื อ จดหมำยเชิญจำกบริ ษทั หรื อหน่วยงำนในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่ำธุ รกิจ)
13. โปรแกรมกำรเดินทำง
หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุต้ ังแต่ 5 ปี ต้ องยื่นขอวีซ่าด้ วยตนเอง ที่ศูนย์ รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศ
อังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิว้ มือและถ่ ายรู ป
**ระยะเวลาในการดาเนินการ 15 วันทาการ**

4.2 แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าประเทศอังกฤษ

4.3 สถานทีต่ ้ งั ของศูนย์ ยนื่ วีซ่าประเทศอังกฤษ
ที่อยู่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ำประเทศอังกฤษ
ชั้น 28 อำคำรเดอะเทรนดี้ ออฟฟิ ศ ซอยสุ ขมุ วิท 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพฯ 10110

ภำพที่ 4.2 สถำนที่ต้ งั ศูนย์ยนื่ วีซ่ำประเทศอังกฤษ ( ที่มำ : https://bit.ly/2LIGTax )

เวลำยืน่ ใบคำร้องขอวีซ่ำ – กำรนัดหมำยล่วงเวลำ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:30-15:00 น.
เวลำยืน่ ใบคำร้องขอวีซ่ำ – เปิ ดนอกเวลำทำกำร (มีค่ำบริ กำรเพิ่มเติม) : วันเสำร์ 08:30-12:00 น.
เวลำกำรพิจำรณำและส่ งเอกสำร:วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 10:00-16:00 น. : วันเสำร์ 08:30-12:00 น.

4.4 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ
ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำท่องเที่ ยว/ธุ รกิ จ ระยะสั้น 6 เดือน 130 USD หรื อ 5,554.77 บำท (ชำระผ่ำนบัตร
เครดิต)

ภำพที่ 4.3 ตัวอย่ำงวีซ่ำประเทศอังกฤษ ( ที่มำ : https://bit.ly/2mFUzIr )

4.5 ขั้นตอนการซื้อตั๋วเข้ าชมฟุตบอลของสโมสรลิเวอร์ พูล ( Liverpool FC )
วิธีกำรซื้ อตัว๋ เข้ำชมเกมของสโมสรลิเวอร์ พูลนั้น สำมำรถทำได้หลำยวิธี ในที่น้ ี จะเป็ นกำร
แนะนำวิธีกำรซื้ อตรงจำกสโมสร ซึ่ งมีรำคำที่สมเหตุสมผล และทำให้ผซู ้ ้ื อไม่ตอ้ งกังวลว่ำจะเป็ นตัว๋
ปลอม ที่นอกจำกจะต้องเสี ยเงิน แล้ว ยังเสี่ ยงต่อกำรถูกจับ วิธีกำรซื้ อตัว๋ สำมำรถทำได้ 3 วิธี ทั้งนี้ ตัว๋
เข้ ำ ชมกำรแข่ ง ขั น ทั้ ง 3 แบบ สำมำรถซื้ อผ่ ำ นทำงเว็ บ ไซต์ ข องสโมสร โดยคลิ ก เข้ ำ ไปที่
http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability

ภำพที่ 4.4 หน้ำตำของเว็บไซต์ Liverpool FC
( ที่มำ : http://www.liverpoolfc.com/tickets/tickets-availability )

ภำพที่ 4.5 ตำรำงแสดงรำคำค่ำตัว๋ เข้ำชม ( ที่มำ : https://bit.ly/2Ok2yaG )

1. ซื้ อตัว๋ ทัว่ ไป ผ่ำนเว็บไซต์สโมสร – ตัว๋ แบบนี้ จะมีรำคำที่คนธรรมดำทัว่ ๆ ไปสำมำรถจับ
ต้องได้ โดยตัว๋ สำหรับผูใ้ หญ่ จะมีรำคำตั้งแต่ 9 - 59 ปอนด์ หรื อประมำณ 383 – 2514 บำท (คิดที่
อัตรำแลกเปลี่ยนของวันที่ 01/09/18 ประมำณ 42.62 บำท ต่อ 1 ปอนด์) แล้วแต่ที่นงั่ และคู่แข่งใน
เกมนั้น โดยจะเปิ ดจำหน่ ำย 2 รอบ คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม สำหรับเกมครึ่ งฤดูกำลแรก และเดือน
พฤศจิกำยน สำหรับเกมครึ่ งฤดูกำลหลัง โดยจะจำหน่ ำยให้กบั สมำชิ กก่อน ถ้ำมีตว๋ั เหลือ จึงจะเปิ ด
ขำยให้คนทัว่ ไป ประมำณหกสั ปดำห์ ก่อนเกม ซึ่ งจริ งๆแล้ว น้อยครั้งมำกที่ ตว๋ั จะเหลื อมำถึ งคน
ทัว่ ไป ดังนั้น กำรสมัครสมำชิ กอย่ำงเป็ นทำงกำรของสโมสร ก็จะช่ วยให้มี โอกำสในกำรได้ตว๋ั
เพิ่มขึ้น โดยสมำชิ กที่มีสิทธิ์ ในกำรซื้ อตัว๋ ก่อน มีแค่ 4 ประเภทเท่ำนั้น คือ Full Membership (43.99
ปอนด์ ต่ อ ปี ), Membership Light (26.99 ปอนด์ ต่ อ ปี ) และ Junior Membership แบบ Mighty Red
(28.99 ปอนด์ต่อปี ) และแบบ Teen Red (28.99 ปอนด์ต่อปี ) ทั้งนี้ สมำชิ ก สำมำรถซื้ อตัว๋ ได้แบบ
จำกัดจำนวน จึงอำจไม่ตอบโจทย์สำหรับแฟนบอลที่เดิ นทำงมำเป็ นหมู่คณะ และต้องกำรจะนัง่ ชม
เกมติดกัน

ภำพที่ 4.6 โซนที่นงั่ สำมำรถดูได้ตำมสี ( ที่มำ : https://bit.ly/2Ok2yaG )

ภำพที่ 4.7 รำคำค่ำตัว๋ ตำม packages ( ที่มำ : https://bit.ly/2hm6d7l )

ภำพที่ 4.8 ตัว๋ แบบ Hospitality ( ที่มำ : https://bit.ly/2mL8YTO )

2. ซื้ อตัว๋ แบบ Hospitality – ตัว๋ แบบนี้ จะมีรำคำสู งกว่ำกำรซื้ อตัว๋ แบบที่ 1 เนื่ องจำกเป็ นตัว๋
ที่มำพร้ อมกับมื้ออำหำร ซึ่ งจะแตกต่ำงกันไปตำมประเภทตัว๋ ที่ซ้ื อ ตัวอย่ำงจำกภำพที่ 4.6 และ 4.7
เป็ นตั๋ว เข้ำ ชมเกมกำรแข่ ง ขัน กับ Fulham มี ต ๋ัว ให้ เลื อ ก 5 ประเภท นั่ น คื อ The Isla Gladstone
Conservatory, The Boot Room Restaurant, The Sandon, No 8 Lounge แ ล ะ The 1892 Lounge
อยำกรู ้รำยละเอียดของตัว๋ แบบไหน ให้กดตรงที่ Hospitality Packages ( ตัวอย่ำงจำกภำพที่ 4.7 ) จะ
มีรำยละเอียด พร้อมรำคำของแต่ละ Packages ขึ้นมำให้ดู ซึ่ งรำคำก็จะแตกต่ำงกันไปตำมหมวดหมู่
ของทีมเยือน อย่ำงเช่น ตัว๋ เข้ำชมเกมกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คู่ปรับตลอดกำล ซึ่ งถือเป็ นเกมระดับ
Gold Category รำคำตกอยู่ที่ 336 ปอนด์ (ไม่รวม vat) หรื อประมำณ 14,763 บำท โดยนอกจำกเรำ
จะได้ตว๋ั ฝั่ งเซนเทนำรี สแตนด์ ทำงด้ำนปี กซ้ำยหรื อปี กขวำแล้ว ยังมำพร้ อมกับอำหำรแบบุฟเฟต์
หนึ่ งมื้อ, อำหำรว่ำงช่วงพักครึ่ ง และหลังจบเกม, สมุดโปรแกรม, ไฮไลต์ทำง LFCTV, WiFi และที่
จอดรถหนึ่งคัน หำกซื้ อตัว๋ 4 ใบ

ภำพที่ 4.9 รำคำตัว๋ แบบ Hospitality ของแต่ละนัดกำรแข่งขัน ( ที่มำ : https://bit.ly/2NGIii8 )
กำรซื้ อตัว๋ แบบนี้ เหมำะสำหรั บแฟนบอลที่ ตอ้ งกำรสัมผัสบรรยำกำศวันแข่งขันในแอน
ฟิ ลด์แบบเป็ นหมู่คณะ และมีทุนทรัพย์เพียงพอต่อรำคำตัว๋ ซึ่ งแม้รำคำอำจจะสู งกว่ำตัว๋ ธรรมดำอยู่
พอสมควร แต่ก็มำพร้อมกับส่ วนประกอบอื่นๆ ที่คุม้ ค่ำกับจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มนั้นได้ และที่
สำคัญ ผูซ้ ้ื อตัว๋ ไม่จำเป็ นต้องเป็ นสมำชิกรำยปี ของสโมสร และไม่จำกัดจำนวนต่อกำรซื้ อหนึ่งครั้ง

ภำพที่ 4.10 รำยละเอียดของตัว๋ แต่ละชนิด ( ที่มำ : https://bit.ly/2rJmV7C )

ภำพที่ 4.11 รำคำตัว๋ แบบ Official Hospitality Ticket & Hotel Breaks ( ที่มำ :
https://bit.ly/2LG0Vpd )

3. ซื้ อ ตั๋วแบบ Official Hospitality Ticket & Hotel Breaks – ตั๋วประเภทนี้ คล้ำยๆ กับ ตั๋ว
แบบ Hospitality แต่เปลี่ยนจำกมื้ออำหำร มำเป็ นห้องพักในโรงแรมต่ำงๆ แทน โดยรำคำเริ่ มต้นจะ
ขึ้นอยูก่ บั ทีมคู่แข่งเช่นเดียวกับตัว๋ ประเภทอื่นๆ และจะปรับเพิ่มขึ้นตำมโรงแรม และออปชันเสริ มที่
เรำเลื อ ก กำรซื้ อ ตัว๋ แบบนี้ นอกจำกจะไม่ จำเป็ นต้อ งเป็ นสมำชิ ก รำยปี ของสโมสรแล้ว ยังเป็ น
ทำงเลือกที่ดีสำหรับแฟนบอลที่ไม่ตอ้ งกำรเสี ยเวลำหำโรงแรมอีกด้วย เพรำะเป็ นที่รู้กนั ดีว่ำ ในวัน
แข่งขัน โรงแรมส่ วนใหญ่มกั จะเต็ม นัน่ ก็เพรำะแฟนบอลของสโมสรที่หลัง่ ไหลมำจำกทัว่ โลก เพื่อ
เข้ำชมทีมที่ตนเองชื่นชอบ

4.6 ข้ อมูลเกีย่ วกับประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร England)

ภำพที่ 4.12 แผนที่ประเทศอังกฤษ ( ที่มำ : https://bit.ly/2uZKdXI )

ประเทศอังกฤษ เป็ นประเทศที่มีควำมโดดเด่นมำกในเรื่ องของ ศิลปะวัฒนะธรรม คนส่ วน
ใหญ่นิยมไปศึกษำต่อประเทศอังกฤษ เนื่ องจำกจะได้ควำมรู ้ ทำงด้ำนวิชำกำรแล้ว กำรไปเรี ยนต่อ
ประเทศอังกฤษ ยังจะได้ฝึกฝนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษอย่ำงเต็มที่ ส่ วนเรื่ องกำรขอวีซ่ำประเทศ
อังกฤษ ไม่ได้ยำกนัก กำรขอวีซ่ำอังกฤษ ถ้ำผูข้ อมีควำมพร้อมทั้งในเรื่ อง กำรเงิน กำรศึกษำพื้นฐำน
แล้ว วีซ่ำก็มกั จะผ่ำนไปได้ดว้ ยดี และด้วยเรื่ องควำมโด่งดังของกี ฬำฟุตบอลของที่ นี่ จึงได้รับกำร
ยอมรับว่ำเป็ นลีกที่มีควำมสนุ กสนำนมำกที่สุดในโลกที่เรี ยกว่ำ “พรี เมียร์ลีก” จึงทำให้มีคนทัว่ โลก
ต่ำงให้ควำมสนใจในกำรมำรับชมกำรแข่งขันกันแบบสดๆที่ นี่อีกด้วย ประเทศอังกฤษตั้งอยู่บ น
เกำะบริ เทนใหญ่ และอยูท่ ำงตะวันตกเฉี ยงเหนื อของทวีปยุโรป อำณำเขตติดต่อ ทำงทิศเหนื ออยูต่ ิด
กับสกอตแลนด์ ทิศตะวันตกอยูต่ ิดกับเวลส์ ทิศที่ไม่อยูต่ ิดกับแผ่นดินเลยคือทิศตะวันออก ซึ่ งอยูต่ ิด
กับทะเลไอริ ช ทะเลเซลติก และทะเลเหนื อ ส่ วนทำงทิศใต้ มีช่องแคบอังกฤษคัน่ กับทวีปยุโรป โดย
จุดที่ใกล้ที่สุดอยูห่ ่ ำงจำกประเทศฝรั่งเศส เป็ นระยะทำง 34 กิโลเมตร บริ เวณช่องแคบโดเวอร์ เมือง
หลวงของประเทศอังกฤษ มี ชื่อว่ำ ลอนดอน ซึ่ งเป็ นเมื องที่ มีขนำดใหญ่ ที่ สุ ดในประเทศอังกฤษ
(ลอนดอน เป็ นเมืองหลวงของสหรำชอำณำจักรด้วย)

ลอนดอน (London)

ภำพที่ 4.13 ลอนดอน ( ที่มำ : https://bit.ly/2LwJZ4A )

ลอนดอนเป็ นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหรำชอำณำจักร และเป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดของสหภำพยุโรป ลอนดอนเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลำงสำคัญทำงธุ รกิจ กำรเมือง วัฒนธรรม และ
ประวัติศำสตร์ ของโลก เป็ นผูน้ ำด้ำนกำรเงิน กำรเมือง กำรสื่ อสำร กำรบันเทิง แฟชัน่ ศิลปะ และมี
ลี กฟุตบอลที่มีผคู ้ นรู ้ จกั ทัว่ โลกคือ “พรี เมียร์ ลีก” ในอดีตเป็ นเมืองหลวงของโลก เป็ นเมืองที่เจริ ญ
ที่สุดในโลก ตั้งแต่อดีตจนถึ งปั จจุบนั เป็ นเมืองที่มีอิทธิ พลไปทัว่ โลก ถือกันว่ำเป็ นเมืองสำกลหลัก
ของโลก ลอนดอนเป็ นเมืองที่ประกอบด้วยหลำยชนชำติอย่ำงมำก ประชำกรมีควำมหลำกหลำยทั้ง
ด้ำนเชื้ อชำติ วัฒนธรรม ศำสนำ และภำษำ ลอนดอนเป็ นศูนย์กลำงกำรคมนำคมในระดับนำนำชำติ
และเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของทวีปยุโรป

4.7 การเดินทางในอังกฤษ
ระบบขนส่ งมวลชนสำธำรณะในประเทศอังกฤษ จะแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยูก่ บั เมืองที่อยู่
หรื อเดิ นทำงไปท่ องเที่ ยวหรื อมหำลัย ที่ ศึ ก ษำอยู่ แต่ โดยรวมๆ แล้วกำรเดิ น ทำงภำยในประเทศ
อังกฤษค่อนข้ำงสะดวกสบำย และภำยในประเทศอังกฤษยังมีสถำนที่น่ำสนใจหลำยแห่ง
4.7.1 การใช้ รถสาธารณะ
ทุ ก เมื องของประเทศอังกฤษ ล้วนมี บ ริ ก ำรระบบขนส่ งมวลชนสำธำรณะทั้งสิ้ น แต่ จะ
เดิ นทำงด้วยวิธี กำรใดให้มี ประสิ ท ธิ ภำพที่ สุ ดนั้น ก็ ข้ ึ นอยู่ก ับควำมแตกต่ำงของแต่ล ะพื้ นที่ กำร
เดิ นทำงที่ ที่คนในประเทศอังกฤษนิ ยมมำกที่สุด คื อรถบัสที่ มีอยู่หลำยสำย วิ่งครอบคลุ มแทบทุ ก
พื้นที่และสถำนที่สำคัญต่ำงๆ ภำยในเมือง แถมยังมีรำคำประหยัดกว่ำแท็กซี่

ภำพที่ 4.14 รถบัสในลอนดอน ( ที่มำ : https://bit.ly/2wiuxiP )
ส่ วนใหญ่แต่ละเมืองจะมีสถำนี รถบัสเป็ นของตัวเอง ซึ่ งสำมำรถเข้ำไปข้อมูลเส้นทำงกำร
เดินรถและรำคำตัว๋ ได้จำกจุดประชำสัมพันธ์ นอกจำกนี้ ยงั มีขอ้ มูลอื่นๆ ที่ควรรู ้อีกด้วย อย่ำงเช่น ตัว๋
รำคำพิเศษ ที่จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยไปได้ หรื อในเมืองใหญ่อย่ำงลอนดอนก็มี Oyster card บัตรที่
สำมำรถใช้กบั รถไฟ รถบัส รถโดยสำรเกือบทุกชนิดในลอนดอน

4.7.2 รถไฟใต้ ดิน

ภำพที่ 4.15 รถไฟใต้ดิน (ที่มำ : https://bit.ly/2MsFOrx )

หำกใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนก็คงไม่ส ำมำรถหลี กเลี่ ยงกำรเดิ นทำงด้วยรถไฟใต้ดินหรื อที่
เรี ยกว่ำ Tube ได้ รถไฟใต้ดินเป็ นกำรเดินทำงที่สะดว รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภำพสู งมำก และหำก
คุณใช้บตั ร Oyster card สำหรับนักศึกษำ จะสำมำรถลดรำคำได้ถึง 30% จำกรำคำผูใ้ หญ่เลยทีเดียว
Oyster card สำมำรถเติ ม เงิ น ได้ท้ งั ทำงออนไลน์ และที่ ส ถำนี นอกจำกลอนดอนแล้ว เมื องอย่ำง
Glasgow และ Newcastle ก็มีรถไฟใต้ดินประสิ ทธิ ภำพสู งให้บริ กำรเช่นกัน นอกจำกนี้ ก็ยงั มีรถบัส
วนรอบเมืองหลำยสำย
4.7.3 การเดินทางข้ ามเมือง
หำกต้องกำรเดินทำงข้ำมเมืองตัวเลือกหนึ่ งที่น่ำสนใจก็คือรถไฟ ซึ่ งคุณควรจะวำงแผนกำร
เดิ นทำงล่วงหน้ำอย่ำงรอบคอบ เพรำะค่ำตัว๋ รถไฟมีรำคำแพงและบำงทีอำจมีควำมยุ่งยำกเล็กน้อย
อย่ำงเช่นในวันที่สภำพอำกำศเลวร้ำยมำก รถไฟอำจจะไปถึงที่หมำยช้ำกว่ำเวลำที่กำหนด ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เจ้ำหน้ำที่ก็จะคืนเงินบำงส่ วนให้แก่คุณเล็กน้อย เพื่อเป็ นกำรแสดงควำมรับผิดชอบ แต่ท้ งั นี้ ก็
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละบริ ษทั

ในกำรจองตัว๋ รถไฟนั้น หำกวำงแผนกำรเดิ นทำงล่วงหน้ำ และรู ้วนั เวลำที่แน่ นอนในกำร
เดินทำงจะสำมำรถประหยัดเงินไปได้เยอะทีเดี ยว โดยทัว่ ไปแล้วตัว๋ ช่วงบ่ำยวันธรรมดำมักจะรำคำ
ถูกกว่ำตัว๋ ในช่วงเวลำที่คนเดินทำงกันเยอะๆ และรำคำตัว๋ จะปล่อยออกมำล่วงหน้ำประมำณ 3 เดือน
ซึ่ งถ้ำจองล่วงหน้ำตั้งแต่เนิ่ นๆ ก็จะได้รำคำถูกกว่ำ เพรำะยิ่งใกล้วนั เดินทำงรำคำตัว๋ ก็จะยิ่งแพงขึ้น
ดังนั้นถ้ำเป็ นไปได้ คุณควรจะจองตัว๋ ล่วงหน้ำสักเดือนสองเดือน และอย่ำคิดกว่ำกำรซื้ อตัว๋ แบบไป
กลับพร้อมกันทีเดียวจะได้ตวั๋ ที่รำคำถูกกว่ำเสมอไป ในบำงกรณี ถำ้ ลองเช็คดีๆ คุณอำจจะพบว่ำ กำร
ซื้ อตัว๋ แบบไปกลับแยกกัน อำจจะถูกกว่ำซื้ อตัว๋ ไปกลับในใบเดียว นอกจำกนี้ ก็มีตว๋ั แบบ 16-25 rail
card รำคำพิ เศษส ำหรั บ เยำวชน รำคำประมำณ 30 ปอนด์ สำมำรถเข้ำไปดู ข้อ มู ล ได้ที่ เว็บ ไซต์
www.16-25railcard.co.uk ที่มีรำคำพิเศษสำหรับเยำวชน

ภำพที่ 4.16 รถโค้ช (ที่มำ : https://bit.ly/2LfD3EE )
หำกต้องกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงข้ำมเมือง และพอจะมีเวลำเหลือเยอะสำหรับ
กำรเดิ นทำง สำมำรถใช้บริ กำรรถโค้ชจำกบริ ษทั เช่ น National Express (ตัวอย่ำงจำกภำพที่ 4.16)
และ Megabus ซึ่ งจะใช้เวลำเดินทำงนำนกว่ำรถไฟ แต่มีรำคำเริ่ มต้นเพียง 1 ปอนด์เท่ำนั้น

4.8 สถานทีท่ ่องเทีย่ วตามโปรแกรม
พระราชวังเวสต์ มินสเตอร์ หรือ ตึกรัฐสภาเวสต์ มินสเตอร์ (The Palace of Westminster)

ภำพที่ 4.17 พระรำชวังเวสต์มินสเตอร์ ( ที่มำ : https://bit.ly/2rYN04g )

พระรำชวังเวสต์มิ นสเตอร์ หรื อ ตึก รัฐสภำเวสต์มิ นสเตอร์ (Palace of Westminster หรื อ
Houses of Parliament หรื อ Westminster Palace) เป็ นสถำนที่ที่สภำสองสภำของรัฐสภำแห่ งสหรำช
อำณำจักร (สภำขุนนำง และสภำสำมัญชน ) ประชุ ม พระรำชวังตั้งอยูบ่ นฝั่ งเหนื อของแม่น้ ำเทมส์
ในนครเวสต์มินสเตอร์ ของลอนดอนบะระห์ไม่ไกลจำกพระรำชวังไวท์ฮอลล์ พระรำชวังเวสต์มินส
เตอร์ สร้ำงในปี ค.ศ. 1016 มีห้องทั้งหมดด้วยกันประมำณ 1,100 ห้อง, 100 บันได และ ระเบียงยำว
รวมทั้งหมดประมำณ 4.8 กิ โลเมตร ตัวสิ่ งก่อสร้ ำงส่ วนใหญ่สร้ ำงในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 แต่ก็ยงั มี
ส่ วนก่อสร้ำงเดิมเหลืออยูบ่ ำ้ งเล็กน้อยรวมทั้งท้องพระโรงที่ในปั จจุบนั ใช้ในงำนสำคัญๆ เช่นกำรตั้ง
ศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower) กำรบริ หำรพระรำชวังแต่เดิม
เป็ นหน้ำที่ของผูแ้ ทนพระองค์ Lord Great Chamberlain แต่ในปี ค.ศ. 1965 เปลี่ ยนมือไปเป็ นของ
รัฐสภำนอกจำกห้องพิธีบำงห้องที่ยงั คงอยูภ่ ำยใต้กำรบริ หำรของผูแ้ ทนพระองค์ หลังจำกเกิดเพลิ ง
ใหม้ในปี ค.ศ. 1834 ตึ กรั ฐสภำปั จจุ บ นั ก็ไ ด้รับ กำรสร้ ำงใหม่ โดยใช้เวลำสร้ ำง 30 ปี โดยมี เซอร์
ชำร์ลส์ บำร์ รีย ์ (Charles Barry) และผูช้ ่วยออกัสตัส พิวจินเป็ นสถำปนิ ก กำรออกแบบรวมท้องพระ
โรงเวสต์มินสเตอร์และชำเปลเซนต์สตีเฟน (St Stephen's Chapel) ที่ยงั เหลือ

ลอนดอนอาย (London Eye)

ภำพที่ 4.18 ลอนดอนอำย ( ที่มำ : https://bit.ly/2p5FAcd )

ลอนดอนอำย (London Eye) หรื อ ยังรู้ จกั ในชื่ อ มิ ล เลเนี ย มวีล (Millennium Wheel) เป็ น
ชิ ง ช้ำ สวรรค์ที่ สู ง ที่ สุ ด ในทวีป ยุโ รป มี ค วำมสู ง 135 เมตร (443 ฟุ ต ) และกลำยมำเป็ นสถำนที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิ ยมและเป็ นจุดดึ งดูดนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมำกในสหรำชอำณำจักร มี ผมู ้ ำ
เยือนมำกกว่ำ 3 ล้ำนคนต่อปี ส่ วนบัตรเข้ำชมสำหรับผูใ้ หญ่อยูท่ ี่ 15 ปอนด์ต่อคน ซึ่ งในอดีตเคยเป็ น
ชิ งช้ำสวรรค์ก่อสร้ำงที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะถูกชิ งตำแหน่งไปจำกชิ งช้ำสวรรค์ เดอะ สตำร์ ออฟ
นำนชำง ในประเทศจี น (160 เมตร) ลอนดอน อำย ก็ ย งั คงได้รับ ตำแหน่ ง จำกกำรให้ บ ริ ก ำรว่ำ
"ชิ งช้ำสวรรค์ที่ก่อสร้ำงด้วยโครงเหล็กค้ ำข้ำงเดียวที่สูงที่สุดในโลก" (เพรำะกำรโครงสร้ำงทั้งหมด
ใช้โครงค้ ำเหล็กรู ปตัว A ในกำรให้บริ กำรโดยใช้โครงค้ ำเพียงแค่ดำ้ นเดี ยวเท่ำนั้นไม่เหมือนชิ งช้ำ
สวรรค์อื่นๆ ทัว่ ไป ที่มีโครงค้ ำสองข้ำง) ลอนดอน อำย ตั้งอยู่ ณ ที่ฝ่ังสุ ดด้ำนตะวันตกของสวนจูบิลี่
บนริ มฝั่งทำงใต้ของแม่น้ ำเทมส์ ในกรุ งลอนดอน สหรำชอำณำจักร ตั้งอยูร่ ะหว่ำงสะพำนเวสต์มินส
เตอร์ กบั สะพำนฮันเกอร์ ฟอร์ ด โดยสถำนที่แห่ งนี้เคยเป็ นที่ต้ งั ของโดมแห่ งกำรค้นพบ ที่เคยสร้ำงขึ้น
เพื่อใช้ในงำนนิทรรศกำรเฟสติวลั ออฟ บริ เตน ในปี ค.ศ. 1951

พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham palace)

ภำพที่ 4.19 พระรำชวังบักกิงแฮม ( ที่มำ : https://bit.ly/2LtQ0Pr )

พระรำชวังบักกิ งแฮม (Buckingham Palace) เดิมชื่ อ คฤหำสน์บกั กิงแฮม เป็ นพระรำชวังที่
เป็ นที่ ป ระทับ เป็ นทำงกำรของรำชวงศ์องั กฤษ แต่ เดิ ม ชื่ อ “คฤหำสน์ บ ัก กิ งแฮม” (Buckingham
House) สิ่ งก่อสร้ ำงเดิ มเป็ นคฤหำสน์ที่สร้ ำงสำหรับจอห์น เชฟฟิ ลด์ ดยุคแห่ งบักกิ งแฮมในปี ค.ศ.
1703 ในปี ค.ศ. 1761 สมเด็จพระเจ้ำจอร์จที่ 3 ทรงซื้ อจำก จอห์น เชฟฟิ ลด์ ดยุค แห่ งบักกิงแฮมเพื่อ
เป็ นพระรำชฐำนส่ วนพระองค์ ที่ รู้จกั กันในชื่ อ “วังพระรำชิ นี ” (The Queen's House) ระยะ 75 ปี
ต่อมำเป็ นเวลำที่มีกำรขยำยต่อเติมพระรำชวังโดยสถำปนิ กจอห์น แนช (John Nash) และ เอ็ดเวิร์ด
บลอร์ (Edward Blore) เป็ นสำมปี กรอบลำนกลำง พระรำชวังบักกิงแฮมกลำยมำเป็ นพระรำชฐำนที่
ประทับอย่ำงเป็ นทำงกำรของรำชวงศ์องั กฤษเมื่อสมเด็จพระรำชิ นีนำถวิกตอเรี ยขึ้นครองรำชย์เมื่อปี
ค.ศ. 1837 กำรต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุ ดท้ำยทำในปลำยคริ สต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริ สต์ศตวรรษที่
20 ซึ่ งรวมทั้งด้ำนหน้ำที่เห็นกันอยูใ่ นปั จจุบนั บำงครั้งพระรำชวังบักกิงแฮมก็เรี ยกกันเล่นๆ ว่ำ “บัก
เฮำส์”

พระราชวังวินด์ เซอร์ (Windsor Castle)

ภำพที่ 4.20 พระรำชวังวินด์เซอร์ ( ที่มำ : https://bit.ly/2NDHdYF )

ปรำสำทแห่ งนี้ แม้จะถูกสร้ำงมำเกือบพันปี ข้ำงในปรำสำทมีสองส่ วนหลัก ๆ สำหรับเยีย่ ม
ชม คื อ State Apartment และ Queen Mary's Dolls' House อำจจะมี ก ำรจัดนิ ทรรศกำรให้เยี่ย มชม
บ้ำงตำมโอกำส ส่ วนนอกปรำสำทจะมี จุด ชมวิวอยู่ห ลำยจุ ด และยังมี โบสถ์ที่ ชื่ อว่ำ St George's
Chapel ในสมัยก่อนจนถึงปั จจุบนั พระมหำกษัตริ ยแ์ ห่ งอังกฤษทุกพระองค์ จะมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรสร้ ำง รวมถึ งกำรวิวฒั นำกำรของพระรำชวังวิน ด์เซอร์ ม ำตลอด ทรงปรั บ เปลี่ ยนอย่ำงหลำย
รู ปแบบอำทิ ในสมัยก่อนเคยใช้เป็ นป้ อมปรำกำร เคยเป็ นที่อยูอ่ ำศัย และยังเคยใช้เป็ นเรื อนจำที่คุม
ขังนักโทษมำแล้ว เมื่อจบกำรศึกสงครำมก็จะมีกำรต่อเติมขยำยส่ วนของพระรำชวังทั้งเป็ นห้องที่อยู่
อำศัย แต่เมื่อมีสงครำมก็สำมำรถเปลี่ยนมำเป็ นป้ อมปรำกำรอย่ำงแข็งแรงได้เช่นกัน

กลุ่มหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

ภำพที่ 4.21 สโตนเฮนจ์ ( ที่มำ https://bit.ly/2A1G0IG )

สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ กลำงทุ่งรำบอันกว้ำง
ใหญ่ ในบริ เวณที่เรี ยกว่ำ “ที่รำบซัลลิสเบอร์ รี่” ลักษณะของสโตนเฮนจ์ จะเป็ นกลุ่มแท่งหิ นขนำด
ใหญ่ยกั ษ์ ที่ประกอบด้วยแท่งหิ นจำนวน 112 ก้อน ทั้งหมดจะตั้งเรี ยงกันเป็ นวงกลมซ้อนกันสำมวง
บำงแท่งอำจตั้งขึ้น บำงแท่งอำจวำงนอน หรื อบำงแท่งอำจถูกวำงซ้อนอยูบ่ น มองดูแปลกประหลำด
เป็ นอย่ำงยิ่ง ด้วนควำมประหลำดไม่เหมือนใคร และไม่มีใครทรำบวัตถุประสงค์กำรสร้ำงอย่ำงแน่
ชัด ทำให้สโตนเฮนจ์กลำยเป็ นที่รู้จกั อย่ำงมำกในฐำนะ ‘กลุ่มหิ นประหลำด’ และหำกพิจำรณำถึ ง
อำยุของแท่งหิ นเหล่ำนี้ คำดกำรณ์ได้วำ่ น่ำจะถูกสร้ำงมำนำนกว่ำ 5,000 ปี ที่ผำ่ นมำ และสโตนเฮนจ์
แห่งนี้ถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก

เมืองบาธ (Bath)

ภำพที่ 4.22 เมืองบำธ ( ที่มำ https://bit.ly/2uH4vpk )

เป็ นเมื อ งที่ มี อ ำยุ ย ำวนำนกว่ ำ 2,000 ปี ตั้ง อยู่ บ นหุ บ เขำของแม่ น้ ำ Avon อยู่ ท ำงด้ ำ น
ตะวันตกของกรุ งลอนดอน เป็ นเมืองที่มีควำมสวยงำมและอยูไ่ ม่ไกลจำกลอนดอนมำกนัก ที่สำคัญ
ยังเป็ นเมืองมรดกโลก ซึ่ งได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กร UNESCO เดิมพวกโรมันเข้ำมำตั้งรกรำก
อยูใ่ นเมืองนี้ และได้ทิ้งมรดกด้ำนสถำปั ตยกรรมไว้อย่ำงหนึ่ งคือ Roman Baths หรื อสถำนที่อำบน้ ำ
ของโรมัน นอกจำกนั้นเมื องบำธเป็ นเมื องเก่ ำแก่ มีศิ ล ปะยุค โรมันที่ ห ลงเหลื ออยู่ม ำกมำย ควำม
สวยงำมของสถำปั ตยกรรมยุคจอร์ เจียนและควำมงดงำม และควำมยิง่ ใหญ่ทำงประวัติศำสตร์ จึงไม่
น่ำแปลกใจเลยที่บำธได้รับเลือกให้เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลก เมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกแห่ งนี้ ได้
ก่อกำเนิ กและพัฒนำขึ้นจำกเมืองที่มี บ่อน้ ำพุร้อนซึ่ งต่อมำจึงได้ใช้เป็ นชื่ อของเมืองนี้ บำธเป็ นเมือง
ที่ มี ควำมเจริ ญ และมี ชีวิตชี วำเป็ นกำรผสมผสำนระหว่ำงประวัติศ ำสตร์ ที่ ชวนตื่ นตำตื่ นใจ และ
พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ สวนและสถำนที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมำกมำย

พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แร่ เมืองบาธ (Roman Bath)

ภำพที่ 4.23 พิพิธภัณฑ์น้ ำแร่ ร้อนโรมัน ( ที่มำ : https://bit.ly/2LFsnQE )

พิพิธภัณฑ์น้ ำแร่ ร้อนโรมัน ซึ่ งมีประวัติกำรค้นพบที่น่ำสนใจ ปั จจุบนั เป็ นกลุ่มอำคำรสำคัญ
ของเมื องโดยจะมี 3 ส่ วน ส่ วนแรกคื อบริ เวณที่ เป็ นที่ ต้ งั ของบ่ อ น้ ำ แร่ ร้อ นคิ ง ส์ ส่ วนที่ ส องคื อ
บริ เวณวัด และส่ วนที่สำมคือ บริ เวณที่เปิ ดบริ กำรให้นกั ท่องเที่ยวหรื อชำวเมืองใช้บริ กำรน้ ำแร่ ซึ่ งมี
ทั้งสระว่ำยน้ ำ, บ่อน้ ำแร่ ร้อน-เย็น,ห้องอบไอน้ ำ และส่ วนที่เป็ นเตอร์ กิชบำธ (Turkish Bath) และให้
ท่ำนได้ชิมน้ ำแร่ ที่จดั ให้กบั นักท่องเที่ ยวเท่ำนั้น ในปั จจุบนั โรงอำบน้ ำของที่ นี่ถือว่ำเป็ นจุ ดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเที่ยวจำนวนไม่นอ้ ยเลยโดยมีนกั ท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่ำ 1,000,000
คน ต่อปี รวมทั้งยังเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติของทำงตะวันตกอีกด้วย ซึ่ งนักท่องเที่ยว
สำมำรถเดินชมโรงอำบน้ ำได้ตำมอัธยำศัย แต่หำ้ มลงไปในโรงอำบน้ ำเด็ดขำด

เมืองสแตรทฟอร์ ด (Stratford)

ภำพที่ 4.24 เมืองสแตรทฟอร์ ด ( ที่มำ : https://bit.ly/2LerDpq )

สแตร ทฟอร์ ด-อัพพอน-เอวอน เป็ นเมืองสำคัญด้ำนวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่ องจำกเป็ น
บ้ำนเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปี ยร์ กวีเอกผูย้ ิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ ำเอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญคือบ้ำนเกิดของเช็คสเปี ยร์ และโบสถ์ที่ฝ่ังศพของเขำบ้ำนเช็คสเปี ยร์ ถือได้วำ่ เป็ นต้นแบบของ
สถำปั ตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้ำนตกแต่งด้วยสวนในสไตล์องั กฤษ “วิลเลียม เชกสเปี ยร์ ” เป็ นกวี
และนักเขียนบทละครชำวอังกฤษ ที่ได้รับยกย่องทัว่ ไปว่ำเป็ นนักเขียนผูย้ ่ิงใหญ่ของอังกฤษและของ
โลก มักเรี ยกขำนกันว่ำเขำเป็ นกวีแห่งชำติของอังกฤษ และ "Bard of Avon" (กวีแห่งเอวอน)

สนามฟุตบอลแอนฟิ ลด์ (Anfield Stadium)

ภำพที่ 4.25 Anfield Stadium ( ที่มำ : https://bit.ly/2NBteCs )

สนำมฟุตบอลแอนฟิ ลด์ (Anfield) เป็ นสนำมของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พลู ประเทศอังกฤษ
ตั้งอยูใ่ นเขตแอนฟิ ลด์ เมืองลิ เวอร์ พูล แอนฟิ ลด์สร้ ำงเสร็ จในปี พ.ศ. 2427 เริ่ มแรกเป็ นสนำมเหย้ำ
ของสโมสรฟุ ต บอลเอฟเวอร์ ต ัน ต่ อ มำในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์ ต ัน ย้ำยสนำมไปกูดิ สั น พำร์ ก
หลังจำกก่อตั้งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พลู แอนฟิ ลด์จึงกลำยเป็ นสนำมเหย้ำของลิเวอร์ พลู นับแต่น้ นั มำ
แอนฟิ ลด์ประกอบไปด้วยอัฒจันทร์ สี่ ด้ำน ได้แก่ สปิ ออนค็อป, อัฒ จันทร์ หลัก , เคนนี ดัลกริ ชส
แตนด์ และอัฒจันทร์ ฝ่ั งถนนแอนฟิ ลด์ มีควำมจุท้ งั สิ้ น 45,276 ที่น่ัง โดยจำนวนผูช้ มสู งสุ ดเท่ำที่ มี
กำรบันทึกไว้คือ ในกำรแข่งขันเอฟเอคัพรอบที่ 5 ระหว่ำงลิ เวอร์ พูลกับวูฟแฮมป์ ตันวอนเดอเรอส์
ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2495 บันทึกไว้วำ่ มีผชู ้ มทั้งสิ้ น 61,905 คน

ถนนอ๊อกซ์ ฟอร์ ด (Oxford Street)

ภำพที่ 4.26 ถนนอ๊อกซฟอร์ด ( ที่มำ : https://bit.ly/2LJ2eAo )

ถนนออกซ์ฟอร์ ดเป็ นย่ำนช้อปปิ้ งที่ คึกคักและมี ชีวิตชี วำที่ สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรปถนนยำว
ประมำณ 2.4 กิโลเมตร มีร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรประมำณ 300 แห่ง เนื่องจำกในย่ำนนี้อยูใ่ จกลำงกรุ ง
ลอนดอนจึงง่ำยต่อกำรเข้ำถึง ถนนออกซ์ฟอร์ ดมีร้ำนเสื้ อผ้ำหรู หรำหลำกหลำยรู ปแบบและร้ำนขำย
ของที่ระลึกและร้ำนค้ำเล็กๆ ที่ขำยของฝำกจำกลอนดอน รวมไปถึงร้ำนอำหำรที่มีให้เลือกมำกมำย
และยังมีบำร์ ให้เลือกนัง่ ได้ตำมใจชอบอีก มีธนำคำร ตู ้ ATM และร้ำนแลกเงิน แถมยังสำมำรถพัก
เหนื่ อยจำกกำรช้อปปิ้ งได้ที่สวนสำธำรณะและพลำซ่ ำที่อยูต่ ิดกับถนนออกซ์ฟอร์ ด เพลิ ดเพลินกับ
กำรปิ กนิ ก ที่ ส วน Cavendish Square หรื อ Hanover Square ถนนออกซ์ ฟ อร์ ด อยู่ ใ จกลำงกรุ ง
ลอนดอน ใกล้แหล่งช้อปปิ้ งอื่นๆ เช่ น บอนด์สตรี ต และ พิคคำดิ ลลี เซอร์ คสั สำมำรถนัง่ รถไฟใต้
ดินลอนดอนไปยัง ออกซ์ฟอร์ ด เซอร์ คสั , บอนด์สตรี ต, มำร์ เบิล อำร์ ช หรื อ ท็อตแน่มคอร์ ทโร้ด ซึ่ ง
อยูบ่ นเส้นยำวแห่ งนี้ และยังมีรถประจำทำงหลำยสำยทัว่ เมืองลอนดอนวิง่ ไปยังถนนออกซ์ฟอร์ ดอีก
ด้วย

4.9 โปรแกรมทัวร์ ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ

เงื่อนไข
ค่ าบริการ
- รำคำต่อท่ำนสำหรับกำรเดินทำงวันที่ 7 พฤศจิกำยน – 13 พฤศจิกำยน 2561 / 97,500 บำท
- โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ระหว่ำง ลิเวอร์ พลู พบ ฟูลแลม 7 วัน 4 คืน ( TG )
**อัตราค่ าบริการนี้รวม**
- ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินชั้นประหยัด เส้นทำง กรุ งเพทมหำนคร – ลอนดอน (เป็ นตัว๋ กรุ๊ ป)
- ค่ำธรรมเนียม VISA เข้ำประเทศอังกฤษ
- ค่ำตัว๋ เข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล
- ค่ำรถเดินทำงตลอดกำรเดินทำง
- ค่ำที่พกั โรงแรม 4 ดำว หรื อ เทียบเท่ำตลอดกำรเดินทำง
- อำหำรทุกมื้อตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้
- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้
- ค่ำกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ ท่ำนละ 1,000,000 บำท
- ค่ำไกด์ทอ้ งถิ่น
**อัตราค่ าบริการไม่ รวม**
- ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว เช่น อำหำรและเครื่ องดื่มนอกรำยกำรที่กำหนด
- ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำที่เกินกำหนดไว้

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำต้นทุน

ค่ ำ ตั๋ ว โดยส ำรเครื่ องบิ น ชั้ น ป ระห ยั ด เส้ น ท ำง
กรุ งเทพมหำนคร – ลอนดอน (เป็ นตัว๋ กรุ๊ ป)

36,000

ค่ำธรรมเนียม VISA เข้ำประเทศอังกฤษ

6,500

ค่ำตัว๋ เข้ำชมกำรแข่งขันฟุตบอล

5,400

ค่ำรถเดินทำงตลอดกำรเดินทำง

5,000

ค่ำที่พกั โรงแรม 4 ดำว หรื อ เทียบเท่ำ 4 คืน

30,221

อำหำรทุกมื้อตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้ (8 มื้อ)

6,092

ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรที่ได้ระบุไว้

1,980

ค่ำกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ ท่ำนละ 1,000,000 บำท

350

ค่ำไกด์ทอ้ งถิ่น

1,500
รวม

93,043

** รำคำนี้ยงั ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ** (รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 104,500)

รำคำขำย

กำไร

97,500

4,457

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 ประโยชน์ที่องค์กรหรื อบริ ษทั ได้รับ
1. โปรแกรมที่ถูกจัดทำขึ้นสำมำรถเป็ นอีกทำงเลือกให้บริ ษทั นำไปเสนอแก่ลูกค้ำได้
2. เพิม่ ควำมแปลกใหม่ในโปรแกรมท่องเที่ยวของบริ ษทั ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น
5.1.2 ข้อจำกัดและปั ญหำในกำรจัดทำโครงงำน
1. ในช่ วงแรกของกำรปฏิ บ ัติง ำน ยัง ขำดควำมรู้ ใ นเรื่ องของสถำนที่ ท่ องเที่ ยวประเทศ
อังกฤษ ทำให้ตอ้ งใช้ระยะเวลำในกำรเรี ยนรู้งำนค่อนข้ำงนำน ทำให้กำรปฏิบตั ิงำนในช่วงแรกเกิด
ควำมล่ำช้ำและผิดพลำดอยูบ่ ำ้ ง
2. ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับโครงงำนนั้นมีน้อย จึงทำให้กำรจัดทำเส้นทำงในโปรแกรมนั้นมี
ควำมยำกต้อ งคิ ด จัด วำงเส้ น ทำงใหม่ ทุ ก อย่ำ ง และส่ ว นมำกข้อ มู ล ในส่ ว นที่ ส ำคัญ นั้น จะเป็ น
ภำษำอังกฤษ เช่ น ด้ำนกำรทำวีซ่ำอังกฤษ หรื อ ขั้นตอนกำรซื้ อตัว๋ เข้ำชมฟุตบอลค่อนข้ำงซับซ้อน
และต้องเลือกช่วงเวลำกำรเดินทำงให้ตรงกับช่วงที่มีกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอล จึงทำให้ยำกต่อกำร
จัดทำ
3. นักศึกษำฝึ กงำนไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรเขียนโปรแกรมท่องเที่ยวต่ำงประเทศ จึงทำ
ให้ ย ำกต่ อ กำรจัดวำงสถำนที่ ท่ องเที่ ย ว เพรำะต้องท ำกำรศึ ก ษำสถำนที่ ท่ องเที่ ย วที่ น่ ำ สนใจใน
ประเทศนั้น และทำกำรคำนวนระยะทำงต่ำงๆ เพื่อกำรจัดวำงโปรแกรมว่ำควรจะเริ่ มจำกจุดไหน
และไปจบที่จุดไหน
5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
1. หมัน่ ศึกษำทำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดของโครงงำนเพื่อลดควำมผิดพลำดที่จะเกิดขึ้น
2. ควรจัดลำดับควำมสำคัญของโครงงำนและเรี ยนรู้ศึกษำเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกำรทำรู ปเล่ ม
โครงงำนสหกิจ

5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
1. ได้ฝึกควำมอดทน กำรตรงต่อเวลำ กำรรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตน
2. ได้เรี ยนรู ้งำนใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ทำ
3. ได้ออกนอกสถำนที่พบลูกค้ำจริ งๆ เรี ยนรู้ระบบกำรทำงำนของจริ ง
4. เรี ยนรู้ถึงกำรทำงำนในชีวติ จริ ง สำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวติ ประจำวันในอนำคตได้
5. ได้ทกั ษะใหม่ๆเพิม่ มำกขึ้น ได้เรี ยนรู้กำรแก้ไขปัญหำที่ดี
6. รู้จกั กำรเรี ยงลำดับควำมสำคัญของงำนและระบบกำรทำงำนที่ดี
5.2.2 ปั ญหำที่พบจำกกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ
1. ควำมเข้ำใจต่องำนที่ได้รับมอบหมำยจำกพนักงำนพี่เลี้ ยง บำงครั้งงำนมีควำมยำกจึงทำ
ให้ตอ้ งมีกำรสอบถำมบ่อยครั้ง
2. บำงครั้งมีควำมเข้ำใจต่องำนที่ไม่ตรงตำมที่พนักงำนพี่เลี้ ยงได้มอบหมำย จึงทำให้งำนที่
ได้รับมอบหมำยไม่ถูกตำมที่ตอ้ งกำร
3. ต้องทำกำรศึกษำเรี ยนรู ้งำนใหม่ๆเป็ นส่ วนใหญ่ เพรำะเป็ นงำนที่ไม่เคยได้ทำจึงต้องใช้
เวลำในกำรเรี ยนรู้พอสมควร
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. นัก ศึ ก ษำต้อ งมี ค วำมรั บ ผิด ชอบ กำรตรงต่ อ เวลำ ควำมตั้ง ใจในกำรท ำงำนที่ ไ ด้รั บ
มอบหมำยและปฏิบตั ิตนตำมกฎระเบียบขององค์กรอย่ำงถูกต้อง
2. ต้องรู ้จกั ปรับตัวเพื่อให้เข้ำกับคนในองค์กรและสำมำรถทำงำนร่ วมกันได้
3. นักศึกษำควรมีควำมพร้อมในกำรศึกษำเรี ยนรู้และพัฒนำทักษะควำมรู้ของตนอยูเ่ สมอ
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เตรี ยมความพร้อมก่อนออกไปส่ งลูกค้าที่สนามบิน

รอรับลูกค้าและอานวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าที่เดินทางมาถึงแล้ว
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ในช่ วงแรกของการปฏิ บตั ิงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของการวางแผนการทางาน
ด้านการท่องเที่ ยวจึ งทาให้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ งานค่อนข้างนานและในการปฏิ บตั ิงานใน
ช่ วงแรกยังขาดความรอบคอบ ความละเอียดในการทางาน จึงทาให้งานที่มอบหมายไม่เป็ นไปตามที่
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งานว่าเป็ นอย่างไรน้องนักศึ กษาสหกิ จก็ปฏิ บตั ิงานออกมาได้ดีเกิ นที่บริ ษทั คาดหวังไว้และสามารถ
แก้ปัญหาได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นและโครงงานสหกิจที่นกั ศึกษาได้จดั ทาขึ้นมานั้นถือว่าเป็ นประโยชน์
กับทางบริ ษทั เป็ นอย่างมาก ซึ่ งทางบริ ษทั ยังไม่เคยมีโปรแกรมเส้นทางการเดินทางในรู ปแบบของการ
ท่องเที่ ยวเชิ งกี ฬามาก่อน จึ งเป็ นโอกาสดี ที่ทางบริ ษทั จะนาเส้นทางนี้ มาปรับใช้งานจริ งอาจจะมีการ
ปรับเส้นทางเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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Abstract

การจัด ท าโครงงานโปรแกรมทัว ร์ ดู
บอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ นี้
จัดทาขึ้ นเพื่อสร้ างโปรแกรมทัวร์ รูปแบบใหม่
ให้ ก ั บ บริ ษั ท บรอน ทราเวล มาร์ ต จ ากั ด
เนื่ องจากกี ฬาฟุ ตบอลในปั จจุ บนั ของประเทศ
อั ง กฤษนั้ นเป็ นที่ นิ ย มอย่ า งมาก ทางคณะ
ผูจ้ ดั ทาจึ งเกิ ดความสนใจที่ จะจัดทาโปรแกรม
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชมกี ฬาฟุตบอล โดย
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากเว็ปไซต์
ต่างๆและทาการสอบถามข้อมูลจากพนักงาน
ภายในองค์กรสาหรับการสร้างโปรแกรมทัวร์ ดู
บอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่ ง
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการจัดท าโครงงานนี้ ข้ ึ นเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวกับด้านการชมกี ฬาให้มี
ความเข้ า กั น และให้ มี ค วามแปลกใหม่ ใ น
โปรแกรมการท่องเที่ยวของทางองค์กรเพื่อให้
นาไปเสนอแก่ลูกค้าได้ในอนาคต

This report investigates the project
management Premier League in England.
Aiming to create the new tour program for
Brawn Travel Mart Co., Ltd. The football
leagues in England are very popular, our
teams interested in creating football league
tour program. We gather information from
websites and employees in organization for
creating this tour program. Main objective to
promote tourism and sport that both of them
are compatible and we want to present new
and attractive in tourism program of
organization for using in the future.

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อจัดทาโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ชมกีฬาฟุตบอล
2 เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของทางบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต
ขอบเขตของโครงงาน
ในการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาครั้ง
นี้ มี ข อบเขตของการศึ ก ษาโครงงานแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
1 ขอบเขตด้านพื้นที่
- บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัด
2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
- ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง
วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3 ขอบเขตด้านข้อมูล
- ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
และสอบถามข้ อ มู ล ต่ า งๆจาก
พ นั ก ง า น ที่ ป รึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง
บุ ค ลากรของบริ ษ ัท บรอน ทรา
เวล มาร์ ต จากัด
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล การซื้ อตั๋ว ฟุ ต บอล
พรี เมียร์ลีก

- ศึ ก ษาข้อมูล เส้ น ทางการเดิ นทาง
จากอิ น เตอร์ เน็ ต และหนั ง สื อ
เดินทาง
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.โปรแก รมที่ จั ด ท าขึ้ นส ามารถ เป็ นอี ก
ทางเลือกให้บริ ษทั นาไปเสนอแก่ลูกค้าได้
2.เพิ่ ม ความแปลกใหม่ ใ นโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวของทางบริ ษทั
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ปรึ กษากับพี่เลี้ ยงเรื่ องของการทาโครงงาน
สหกิจศึกษาในส่ วนของชื่อหัวข้อและเนื้อหา
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับโครงงานและศึกษาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
3. เริ่ ม ท าการศึ กษาและเขี ย นโครงงานที่ จะ
น าเสนอโครงงานว่ า มี ข้ ัน ตอนการท างาน
อย่างไรบ้างโดยมีพี่เลี้ ยงในสถานที่ฝึกงานคอย
ให้คาปรึ กษา
4. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ
5. จัด ท าเอกสารประกอบโครงงานโดยมี
อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาคอยให้ค าแนะนาในการท า
รู ปเล่มโครงงาน

ตัวอย่างโปรแกรมท่องเทีย่ ว

สรุ ปผลโครงงาน
จากการศึกษาและเป็ นปฏิ บตั ิงานจาก
สถานประกอบการบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต
จ ากัด ซึ่ งทางบริ ษัท เองนั้น มี โ ปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลาย แต่ ส่ ว นใหญ่
แล้วจะเป็ นการท่องเที่ยวทัว่ ไปกับงานสัมมนา
และงานประชุ มเป็ นส่ วนใหญ่ ทางนักศึกษาจึง
อยากจัดท าโครงงานนี้ ข้ ึ นเพื่ อให้มี โปรแกรม
ท่องเที่ ยวที่ มีความแปลกใหม่และเป็ นอีกหนึ่ ง
ทางเลื อ กให้ แ ก่ ลู ก ค้า ของบริ ษ ัท โดยเฉพาะ
กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ ชื่ น ชอบในการชมฟุ ต บอลและ
ท่องเที่ยวไปด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผู้ จ ั ด ท า /คณะ ผู้ จ ั ด ท าได้ ม า
ปฏิ บตั ิ งานในโครงการสหกิ จในโครงการสห
กิจศึกษา ณ บริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ ต จากัด
ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึ ง วัน ที่ 31
สิ งหาคม 2561 เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ส่ งผลให้
ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ที่
มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้
ส าเร็ จลงได้ ด้ ว ยดี จ ากความร่ วมมื อ และ
สนับ สนุ น จากหลายฝ่ าย ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ใ ห้
คาแนะนาช่ วยเหลื อในการจัดท ารายงานทาง
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการท ารายงานฉบั บ นี้ จนเสร็ จ

สมบู ร ณ์ ต ลอดจนให้ ก ารดู แ ลและให้ ค วาม
เข้า ใจกับ ชี วิต ของการท างานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ัด ท า/
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
ที่น้ ีดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
การตลาด [ออนไลน์] https://bit.ly/2xH2334
(สื บค้นเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561)
การท่องเที่ยวเพื่อการชมกีฬา [ออนไลน์]
https://bit.ly/2OMa3GP (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
สิ งหาคม 2561)
การเดินทางในอังกฤษ [ออนไลน์]
https://bit.ly/2MsFOrx (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
สิ งหาคม 2561)
ขั้นตอนการซื้ อตัว๋ เข้าชมฟุตบอลของสโมสรลิ
เวอร์พลู [ออนไลน์] https://bit.ly/2v6DU4B ,
https://bit.ly/2rJmV7C (สื บค้นเมื่อวันที่ 17
สิ งหาคม 2561)
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ [ออนไลน์]
https://bit.ly/2uZKdXI ,https://bit.ly/2LwJZ4A
(สื บค้นเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2561)
ชวัลนุช อุทยาน (2560) ประเภทของ
นักท่องเที่ยว [ออนไลน์]
https://bit.ly/2N2kOEo (สื บค้นเมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2561)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว [ออนไลน์]
https://bit.ly/2N2kOEo (สื บค้นเมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2561)
ฉันทัช วรรณถนอม 2552 อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว [ออนไลน์]
https://bit.ly/2N2kOEo (สื บค้นเมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2561)
รวงทอง สายสุ ข (2550) การเตรี ยมการเรื่ องวีซ่า
สาหรับเดินทางไปต่างประเทศ [ออนไลน์]
https://bit.ly/2y5ueso (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
สิ งหาคม 2561)
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) , รัตนวดี ศิริทองถาวร
(2546) , วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) , ชัยนันท์
นันทพันธ์ (2549) , วิมลพรรณ อากาเวท (2546)
การประชาสัมพันธ์ [ออนไลน์]
https://bit.ly/2veY3mT (สื บค้นเมื่อวันที่ 31
สิ งหาคม 2561)
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร
(2542) ความหมายการท่องเที่ยว [ออนไลน์]
https://bit.ly/14SO9tF (สื บค้นเมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2561)

ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

โปรแกรมทัวร์ ดูบอล
Premier League ณ ประเทศอังกฤษ
นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก 5704400311

วัตถุประสงค์

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและ

นายกตัญญู นวลศิริ

5704400107

การท่ องเทีย่ ว

นายสุ ทธิพงศ์ จตุพร

5704400223

อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ ธนวรรณ ทะนันชัย

1. เพื่อจัดทาโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล
2. เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเที่ยว
ของทางบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต

ประโยชน์ ที่จะได้ รับ
1. โปรแกรมที่จดั ทาขึ้นสามารถเป็ นอีกทางเลือกให้บริ ษทั
นาไปเสนอแก่ลูกค้า
2. เพิ่มความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของทาง
บริ ษทั

พนักงานทีป่ รึกษา คุณวิภาวี มีบุญลา้

ความเป็ นมาและความสาคัญ
การท่องเที่ยวเชิ งกีฬาในปั จจุบนั เป็ นที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
จากคนทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬา หรื อ การท่องเที่ยวเพื่อ
ไปชมกีฬา โดยจะมีการเสริ มสถานที่ท่องเที่ยวไปพร้ อมกับการเล่นกีฬาหรื อชม
กีฬาในระหว่างการเดินทาง แต่จุดประสงค์หลักในการเดินทาง คือ การเล่นกีฬา
หรื อชมกีฬา
หากนึกถึงฟุตบอลลีกนานาชาติที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในโลก คงไม่
อาจปฏิเสธได้ว่าพรี เมียร์ ลีกอังกฤษเป็ นฟุตบอลลีกที่ได้รับการรับรองจากผูค้ น
ทัว่ โลกว่าเป็ นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยเองฟุตบอลจากลีก
อังกฤษเป็ นฟุตบอลที่ชาวไทยให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
ไม่วา่ จะเป็ นการ
ติดตามการถ่ายทอดสดหรื อข่าวสารต่างๆ จากทีมที่ตนเองชื่ นชอบ จากที่กล่าว
มาในข้างต้นทางคณะผูจ้ ดั ทามีความสนใจอย่างยิ่งในการนาสิ่ งที่ชื่นชอบมา
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จดั ทาโปรแกรมทัวร์ ดูบอล Premier League
ณ ประเทศอังกฤษ นี้ ข้ ึน

ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดสถานที่และเส้ นทางที่ต้องการ
2. ศึกษาขั้นตอนการซื้อตั๋วฟุตบอล
3. จัดวางเส้ นทางการเดินทาง

สรุปผลโครงงาน

4. รวมอัตราค่าบริการต่ างๆเพือ่ ประเมินราคาทั้งหมด
5. สรุ ปเส้ นทางทั้งหมดและเขียนเป็ นโปรแกรมทัวร์ รวมค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง

จากการศึกษาและเป็ นปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการบริ ษทั บรอน ทราเวล มาร์ต จากัดซึ่งทางบริ ษทั เองนั้นมีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นการท่องเที่ยวทัว่ ไปกับงานสัมมนาและงานประชุมเป็ นส่ วนใหญ่ ทางนักศึกษาจึงอยากจัดทาโครงงานนี้ ข้ ึน
เพื่อให้มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่และเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกให้แก่ลูกค้าของ

ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษา :

5704400311

ชื่อ – นามสกุล :

นายพุฒินาท บุญไพศาลดิลก

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

38/113 ซ.เอกชัย 64/2 ถ.เอกชัย เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม. 10150

รหัสนักศึกษา :

5704400107

ชื่อ – นามสกุล :

นาย กตัญญู นวลศิริ

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

178/247 ถ.พระราม2 เขตบางขุนเทียน แขวงแสมดา กทม 10150

รหัสนักศึกษา :

5704400223

ชื่อ – นามสกุล :

นายสุ ทธิพงศ์ จตุพร

คณะ

:

ศิลปศาสตร์

สาขาวิชา

:

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

64/67 ถนนเลียบคลองทวีวฒั นา เขตทวีวฒั นา ซอย 6/13 กทม. 10170

