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บทคดัย่อ 

 บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีน านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(Out 
bound)จดัน าเท่ียวแบบหมู่คณะและบริหารจดัการในด้านการจดัทัวร์ทั้ งส้ิน ด าเนินธุรกิจแบบ 
WHOLESALE ท่ีติดต่อกบับริษทัทวัร์หลายบริษทัรวมถึงบริษทัสายการบินและ Land Operator เปิด
เส้นทางหลากหลายเส้นทาง ไดแ้ก่ ทวัร์เอเชีย ทวัร์ยุโรป ทวัร์ตะวนัออกกลางและทวัร์AECรวมกวา่
200เส้นทางผูจ้ดัท าเห็นว่าคนไทยนิยมไปเท่ียวประเทศจีนเน่ืองจากค่าใช้จ่ายไม่มากนักและการ
เดินทางใชเ้วลานอ้ย ประกอบกบัมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์จ านวนมาก จึงไดจ้ดัโปรแกรม
ท่องเท่ียวเมืองจีน :“ตลุยแดนมงักร ล่องทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู นัง่กระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน” ซ่ึง
โปรแกรมน้ีเป็นท่องเท่ียวในภูมิภาคของประเทศจีน เป็นทริปเยอืน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ เมืองจางเจ่ียเจ้ีย 
เมืองฉางซา เมืองเฟ่ิงหวง ในมณฑลหูหนานทางใตข้องจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัและ
เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเปล่ียนบรรยากาศจากในเมืองใหญ่มา
พกัผอ่นสัมผสับรรยากาศในต่างจงัหวดั ท่องเท่ียวยอ้นยคุ ชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน สัมผสั
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชนกลุ่มน้อยริมแม่น ้ า ซ่ึงจะท าให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความแปลกใหม่ใน
การท่องเท่ียว 

ค าส าคัญ : ธุรกิจWHOLESALE โปรแกรมท่องเท่ียว  จดัน าเท่ียวแบบหมู่คณะ  ประเทศจีน 
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Abstract 

Zego Travel Company Limited is a tour company that takes tourists on overseas trips, 
offering services for group travels and organization management for all tours. They operate the 
business as a wholesaler who has contacts with many tour companies,including airlines and land 
operators.They operate many routes, e.g. Asia tour, Europe tour, Middle East tour, and AEC tour, 
totaling 200 routes. The team found that Thai people like to visit China, as the expenses are not 
too high, and the travel time is not too long. China has a large number of historical tourism sights, 
so during the internship, we arranged a packaged tour to China: visiting the Land of Dragons, 
including a Cruise in BaoFeng lake, a cable car to Tianmen mountains. This tour program covers 
various regions of China, visiting 3 cities: Zhangjiajie, Changsha, and FengHuang in Hunan 
region in the Southern part of China. Each city has different highlights, and is offered as an 
alternative to tourists who would like to change from large city visits to a more local cities, 
visiting historical sights, and Chinese architectures. All of these initiatives will give new 
experience to the tourists. 
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บทที ่1 
ทีม่าและความส าคญั 

 
1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 การท่องเท่ียวต่างประเทศของคนไทยกลายเป็นกระแสนิยมอย่างเห็นได้ชัดในทุกช่วง
เทศกาลวนัหยุดยาวหรือปิดเทอม อย่างท่ีทราบกนัว่าแนวโน้มคนไทยนิยมไปเท่ียวต่างประเทศใน
แต่ละปีเพิ่มมากข้ึน บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัทวัร์ท่ีมีลกัษณะด าเนินการธุรกิจแบบ
Wholesale ท่ีท  าหนา้ท่ีดา้นการผลิตทวัร์ครบวงจรและจ าหน่ายทวัร์แบบหมู่คณะตั้งแต่ 10ท่านข้ึนไป 
บริษทัทวัร์เอเจนซ่ีเพื่อกระจายสู่ลูกค้ารายย่อยต่อไป กลุ่มลูกค้าหลักของทางบริษทัคือเอเจนซ่ี
ตวัแทนโดยเป็นการจดัทวัร์ต่างประเทศทั้งส้ิน อาทิ เอเชีย ยุโรป ตะวนัออกกลาง และประเทศAEC
มีโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลายเส้นทางกวา่ 200 เส้นทางให้เลือกเดินทาง ผูจ้ดัท าเห็นวา่คนไทย
นิยมไปเท่ียวประเทศจีนเน่ืองจากค่าใช้จ่ายไม่มากนักและการเดินทางใช้เวลาน้อยประกอบกบัมี
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์จ านวนมาก จึงไดจ้ดัโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู น่ังกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึงโปรแกรมน้ีเป็นการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคของประเทศจีนและเป็นทริปเยอืน 3 เมืองซ่ึงไดแ้ก่ เมืองจางเจ่ียเจ้ีย เมืองฉางซาเมืองเฟ่ิงหวง 
ในมณฑลหูหนานทางใตข้องจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั และเพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือก 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศจากในเมืองใหญ่มาพกัผ่อนสัมผสับรรยากาศใน
ต่างจงัหวดั ท่องเท่ียวยอ้นยุคชมความงามของสถาปัตยกรรมจีน สัมผสัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนกลุ่ม
นอ้ยริมแม่น ้า ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัความแปลกใหม่ในการท่องเท่ียว 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจีนในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ ใหก้บั บริษทัซีโก ้ทราเวล จ ากดั 

1.2.2 เป็นตวัเลือกใหม่ใหก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจดา้นวฒันธรรมและธรรมชาติ 
 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ีคือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561-25 สิงหาคม 2561 
1.3.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาจากรูปแบบโปรแกรมท่ีมีอยูแ่ลว้และคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม

จากอินเตอร์เน็ต แผน่พบั ขอ้มูลโปรแกรมทวัร์ของบริษทัมาปรับใช ้
1.3.3   ขอบเขตประชากร คือ ทุกเพศ-วยั 
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1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1.4.1 บริษทัซีโก ้ทราเวล จ ากดั ไดโ้ปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจีนในรูปแบบการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรมและธรรมชาติเพื่อเสนอแก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจทวัร์ประเทศจีน 
1.4.2 นกัท่องเท่ียวมีเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ในเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
       โครงงานเร่ืองการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน “ ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู 
น่ังกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน” ผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้ควา้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง
เพือ่เป็นแนว ทางส าหรับการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวดงัน้ี 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการท่องเท่ียว 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว 
2.3 ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศจีน 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการท่องเท่ียว 
 2.1.1  การท่องเท่ียว หมายถึง การท่ีคนเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้
มีกิจกรรมต่างๆเกิดข้ึน การไปเท่ียวสถานท่ีท่ีสวยงามหรือทศันียภาพแปลกๆหรือเดินซ้ือส่ิงของต่างๆ
เป็นตน้ การท่องเท่ียวมรหลายรูปแบบดว้ยกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลายอยา่งเช่นระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
ประเภทของการคมนาคม จ านวนสมาชิก หรือค่าใชจ่้ายต่างๆเป็นตน้ 

  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546)ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า การท่องเท่ียวนั้น
หมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและพกัผอ่นหยอ่นใจและเป็นการพกัผอ่น 
ท่ีมีเง่ือนไขส าคญั 3 ประการคือ 
1. เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัตามปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3. เดินทางดว้ยวตุัประสงคใ์ดๆก็ตาม แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

 ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผอ่นคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขวา่ การเดินทางนั้นเป็นการเดินทาง
เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

 ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542)ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว 
(Tourism) หมายถึงการเดินทางไปเยือนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านกัอาศยัประจ าของ
บุคคลนั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้
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 ปรีชา  แดงโรจน์ (2544)ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรม
อยา่งหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงกระท าเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าโดยปกติจะ
เดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยไม่ค  านึงวา่ระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกลและการเดินทาง
นั้นจะมีการคา้งแรมหรือไม่  

 ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กล่าวว่า  การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของ มนุษยจา์กสถานท่ี
ใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพานกัท่ีอาศยัไปยงั สถานท่ีอ่ืน
เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไปและเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียว มิใช่ 
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการ 
แข่งขนักีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติ พี่นอ้งหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
จากค านิยามและความหมายของการท่องเท่ียวท่ีผูเ้ขียนหลายท่านได้ให้ไวส้รุปได้ว่าการ

เดินทางท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงโดยไม่มีธุรกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อพบปะเพื่อผอ่นคลายจากการท างาน 

 
2.1.2  นกัท่องเท่ียว (tourist)  
 ตามความหมายของสันนิบาตชาติท่ีไดใ้ห้ค  านิยามไวใ้นปี พ.ศ. 2480 ว่านกัท่องเท่ียว หมายถึง 
บุคคลท่ีเดินทางอยูใ่นประเทศหน่ึงประเทศใดท่ีมิใช่บา้นเมืองท่ีอาศยัอยูเ่ป็นประจ าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
24 ชัว่โมง และไดข้ยายความต่อไปอีกวา่ บุคคลเช่นใด นบัเป็นนกัท่องเท่ียว และบุคคลเช่นใดไม่นบัเป็น
นกัท่องเท่ียวดงัต่อไปน้ี คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) 
 1. บุคคลท่ีนบัเป็นนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 1.1 ผูท่ี้เดินทางเพื่อผกัผอ่นใจหรือเพื่อสุขภาพ 
 1.2 ผูท่ี้เดินทางไปประชุมหรือประกอบภารกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 1.3 ผูท่ี้เดินทางเพื่อท าธุรกิจการคา้บางประการ 
 1.4 ผูท่ี้เดินทางมากบัเรือท่ีเพลินตากบัทิวทศัน์สองฝ่ังน ้าแมจ้ะแวะพกัอยูน่อ้ยกวา่ 
 24 ชัว่โมงก็ตาม 
 2. บุคคลท่ีไม่นบัเป็นนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 2.1 ผูเ้ดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึงประกอบธุรกิจท่ีมีรายไดใ้นประเทศนั้น 
 โดยจะมีสัญญาไวก้บัผูใ้ดหรือไม่ก็ตาม 
 2.2 ผูเ้ดินทางมาเพื่อตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่ยา่งถาวรในประเทศนั้น 
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 2.3 ผูเ้ดินทางขา้มพรมแดนไปท างานนอกประเทศของตน 
2.4 ผูเ้ดินทางเพื่อเขา้ไปเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในท่ีท่ีจดัไวเ้ป็นหอพกันกัเรียน
นกัศึกษา 
2.5 ผูเ้ดินทางผ่านโดยมิไดแ้วะลงจากยานพาหนะเลย แมว้่าจะเดินทางอยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง เป็นเวลามากกวา่ 24 ชัว่โมงก็ตาม 

  
2.1.3  ความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 ค าว่า “อุตสาหกรรม” ตามพจนานุกรมคือ “การกระท าส่ิงใดๆเพื่อให้เป็นสินคา้” แต่ปัจจุบนัมี
ความหมายมากกว่านั้น คือ ” กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย ์หรือการผลิตสาขาใด
สาขาหน่ึง”การท่องเท่ียว คือ การด าเนินกิจกรรมบริการดา้นการน าเท่ียว  เช่น บริการดา้นการเดินทาง 
บริการดา้นอาหารและการพกัแรม  และบริการดา้นการน าเท่ียว  ซ่ึงด าเนินการโดยหวงัผลก าไร ท่ีตอ้ง
อาศยัแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจดัองค์การ และ
การตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท  ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้ม 
 ฉนัทชั วรรณถนอม(2552) กล่าววา่ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ย
ธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนบัสนุนต่าง 
ๆ การซ้ือบริการของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่งสินคา้ออกท่ีมองไม่เห็นด้วย
สายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซ้ือดว้ยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินคา้ คือ บริการต่าง ๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวซ้ือก็จะตอ้งมีการลงทุน ซ่ึงผล ประโยชน์จะตกอยูใ่นประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพ
อีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่น
คลาย ความตึงเครียด พร้อม กบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีก
คร้ัง อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพใหก้บัดุลการช าระเงินได ้เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วยกระตุน้ให้
มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ท่ีผูอ้ยู่ในทอ้งถ่ินไดเ้ก็บมาประดิษฐ์
เป็นหตัถกรรมพื้นบา้น   ขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้า่บทบาทและความส าคญั
ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
ดงัต่อไปน้ี 

  เศรษฐกิจไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีให้ความส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นมาอย่างมาก
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  บทบาทท่ีเด่นชดับทบาทหน่ึงในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็
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คือ บทบาทดา้นเศรษฐกิจซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้
ท่ีส าคญัให้ประเทศเป็นล าดบัตน้ โดยเฉพาะการน าเงินตราต่างประเทศเขา้มาใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิของประเทศ 

  ดา้นสังคมและวฒันธรรมปกติรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆสังคมจะมีการพฒันา
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยูแ่ลว้ จะชา้หรือเร็วก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัจากทั้งภายนอกละภายในมา
เป็นตวักระตุน้จะพฒันาไปในทางท่ีดีหรือไม่ก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคม
นั้นประกอบดว้ย  เช่นเดียวกบัการท่ีหากสังคมใดตอ้งการเปล่ียนตวัเองจากสังคมเดิมตามปกติ
มาเป็นสังคมท่ีเปิดกวา้งพร้อมรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สังคมนั้นก็จะยิ่งมี
การพฒันาเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเป็นหลายเท่าตวั  เน่ืองจากการท่องเท่ียวตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
ภาคธุรกิจหลายฝ่ายตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนหลายคน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมความตอ้งการของ
คนท่ีหลากหลายผลของการท่องเท่ียวอาจไม่ไดส่้งผลต่อการท าให้วฒันธรรมของทอ้งถ่ินตอ้ง
เปล่ียนแปลงอย่างทันทีทันใดแต่อาจค่อยๆ ซึมซับอย่างช้าๆ ธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภาคต่างๆท่ีมีความล่อแหลมต่อความรับผิดชอบในวฒันธรรม
ท้องถ่ินนั้ นๆ  จึงควรตระหนักหมั่นสังเกตติดตาม พัฒนาน าว ัฒนธรรมในส่ิงท่ีดี และ
วฒันธรรมภายนอกท่ีแตกต่างจากของตนมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ตอ้งไม่ลืมคุณค่า
วฒันธรรมเดิมของตนดว้ย 

  ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มการท่องเท่ียวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม
กล่าวคือเม่ือมีการท่องเท่ียวเกิดข้ึนย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆเห็นคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นเหตุให้มีการมีการช่วยกนัรักษาสภาพภูมิทศัน์
ของส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพื่อสามารถดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มามากข้ึนและสามารถอาศยั
รายไดจ้ากการท่องเท่ียวมาสนบัสนุนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆอนั
เป็นการน าทรัพยากรการท่องเท่ียวมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า(ฉนัทชั วรรณถนอม,2552) 

 
 
 
 
 
 

 



7 
 

 

2.1.4  รูปแบบของการท่องเท่ียว 
 รูปแบบการท่องเท่ียว ของประเทศไทย องคก์ารท่องเท่ียวโลก(Goeldner and Ritchie ,2006: 428)
ไดก้ าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวไว ้3 แบบเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่องเท่ียวโดยมีรูปแบบในการ
ท่องเท่ียว คือ 
 1.รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ(natural based tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวแหล่ง
ธรรมชาติ โดยประกอบดว้ย  

 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine eco tourism) 
 การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา (geo tourism) 
 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (eco tourism) 
 การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)  
 การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (agro tourism) 

2.รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม (cultural based tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวใน
แหล่งประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ย  

 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ (historical tourism) 
 การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism 
 ท่องเท่ียวชมวถีิชีวติในชนบท (rural tourism หรือ village tourism) 

3.รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวท่ี
ผสมผสานการท่องเท่ียว กบัความตอ้งการอ่ืนเพิ่มเติมซ่ึงประกอบดว้ย 

 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) 
 การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism) 
 การท่องเท่ียวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มนอ้ย (ethnic tourism) 
 การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (sports tourism) 
 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั (adventure travel) 
 การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยแ์ละฟาร์มสเตย ์(home stay & farm stay tourism)  
 การท่องเท่ียวพ านกัระยะยาว (long stay tourism) 
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2.1.5  วตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียว 
  อุษณีย ์ศรีภูมิ (2544) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นความตอ้งการอยา่งหน่ึง ทั้งทางดา้นร่างกายและ

จิตใจซ่ึงมีวตัถุประสงคต่์างๆท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 1. ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ เป็นการท่องเท่ียวเพื่อได้พบเห็นส่ิงแปลกใหม่ด้าน

วฒันธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกนัออกไป  
 2. การพกัผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจ าวนั เช่น การเล่นกีฬา การ

เดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งบริการทางประวติัศาสตร์ 
 3. ความสนใจทางดา้นศาสนาและประวิติศาสตร์ ไดแ้ก่ การนมสัการศาสนสถาน การท่องเท่ียว

ไปตามสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  
 4. อาชีพและธุรกิจ ได้แก่การเดินทางเพื่อส ารวจ ค้นควา้ การประชุมการสัมมนา การศึกษา 

เปรียบเสมือนการทศันศึกษาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
 5. อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเยี่ยมเยียนญาติพี่นอ้งเพื่อนฝูงซ่ึงการเดินทางเพื่อวตัถุประสงคน้ี์ มกัจะเกิดข้ึน

ในช่วงวนัหยดุ วนัเทศกาลต่างๆ 
 สรุปได้ว่า วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียว คือ ความต้องการท่ีแตกต่างกันมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เดินทางเพื่อพกัผอ่น ท่องเท่ียว พบส่ิงแปลกใหม่ ศึกษาหาความรู้ และเยีย่มเยยีน ญาติพี่นอ้ง 
 
2.1.6  องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

PikeSteven(2008) กล่าวถึงคุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียววา่ แหล่ง ท่องเท่ียวเป็นการผสมผสาน
ระหวา่งผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ประสบการณ์ และการน าเสนอ ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ่ื้นๆ แก่
ผูบ้ริโภค ส่ิงส าคญัคือแหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซ่ึงนกัท่องเท่ียว จะเดินทางมาเยี่ยมชมหรือพกัอาศยั 
ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ประการ (6A’s) ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Package) เป็นการจดัการท่องเท่ียว
ให้นักท่องเท่ียวรู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว รู้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ในสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป เพื่อให้
ครอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว 
 2. ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ไดแ้ก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม 
เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทาง
บก และทางน ้ า ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึง จุดหมายปลายทางหรือแหล่ง
ท่องเท่ียว (Attraction) ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 
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 3. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นจุดดึงดูดให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมี ความโดดเด่น หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
 4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ไดแ้ก่  โรงแรม รีสอร์ท และ โฮมสเตย์Bed & Breakfast 
และ Guest House โดยท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ  จะมีส่ิงอ านวยความสะดวก ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
จะท าให้มีราคาและบริการในระดบัต่างกนัอีกดว้ย เช่น ภตัตาคาร บาร์ ฟิต เนส เซ็นเตอร์ สระว่ายน ้ า 
ซาวน่า และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆเป็นตน้ 
 5. กิจกรรม (Activities) นบัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั เช่นกนั ในยุค ปัจจุบนัซ่ึง การท่องเท่ียว
มิไดห้มายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงาม ของป่าไม ้ธรรมชาติ หาก
ความส าคญัส าหรับผูม้าเยอืน คือ การไดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเดินป่า เพื่อศึกษาระบบ
นิเวศเขตเส้นศูนยสู์ตรในป่าดิบช้ืน การล่องแก่งในแม่น ้ าของทอ้งถ่ิน การปีนหนา้ผา การด าน ้ ารูปแบบ 
Scuba Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนู บริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก 
ตลอดจนการร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น การไถนา การด านา การเก่ียวขา้ว การร่วมพิธี
บายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ท่ีอยูใ่นความทรงจ าของนกัท่องเท่ียวและ
กิจกรรมดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
 6. การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ไดแ้ก่ ทั้งหมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว อาทิ
เช่น บริการดา้นร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีบริการ น ้ามนั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ห้อง
สุขา เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของ
ประเทศไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยธุรกิจและการบริการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
ควรมีองค์ประกอบหลกั 6 ประการ(6A’s) ได้แก่ ความสามารถในการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว 
(Available Package) ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิงดึงดูดใจ 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว 
 2.2.1 ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 
 มนัส สุวรรณและคณะ(2541)ได้ให้หลักการในการจดัการการท่องเท่ียวโดยตอ้งพิจารณาการ
จดัการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายจะตอ้งพิจารณาระบบย่อยและ
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องคป์ระกอบของการจดัการท่องเท่ียว บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องคป์ระกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม ของระบบการท่องเท่ียวไปดว้ย    

1.ทรัพยากรทางท่องเท่ียว (Tourism Resource) ซ่ึงประกอบดว้ยแหล่งท่องเท่ียวตลอดจน
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 

2. การบริการการท่องเท่ียว (Tourism Services) อนัไดแ้ก่ การให้บริการ เพื่อการท่องเท่ียวท่ีมี
อยูพ่ื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ 

3. การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) โดยเป็นส่วนของความตอ้งการในการท่องเท่ียวท่ี
เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหมายรวมถึงกิจกรรมรูปแบบหรือ
กระบวนการการท่องเท่ียว นอกจากหลักการในการจดัการท่องเท่ียวซ่ึงกล่าวในเบ้ืองต้นแล้วแนว 
ทางการบริหารและจดัการการท่องเท่ียวยงัสามารถน ามาวิเคราะห์การจดัการท่องเท่ียวไดอ้นัประกอบ
ไปดว้ย 

 แนวทางการบริหารและจดัการ 
 แนวทางการจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว     
 แนวทางการบริหารและจดัการดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
 แนวทางการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน   
 แนวทางการใหป้ระชาชนกลุ่มและองคก์รอ่ืนๆมีส่วนร่วม 

บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548) ได้ให้ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การ
วางแผนการท่องเท่ียวและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมีการจดัการบริหาร งาน บุคคล การ
อ านวยการและควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว ้รวมทั้งมีการประเมินผล
แผนการท่องเท่ียวดว้ย  

อารีย ์นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ได้ให้ความหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 
หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในด้านการวางแผนด้านการ จัดการผูรั้บผิดชอบ การ
ควบคุม การจดัสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล เก่ียวขอ้ง กบัทางการท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดก้ล่าวถึง การจดัการการท่องเท่ียวท่ีควรจะด าเนินการ
ในความรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีอยู ่5 ภารกิจหลกัดงัน้ี 

1. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในดา้นการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 
ควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหส้าธารณะชนไดรั้บรู้และทราบใหม้าก
ท่ีสุด 
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2. การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นการส ารวจหา ขอ้มูลในแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เพื่อเป็นขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

3. การปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นการจดัทา แผนงาน โครงการเพื่อปรับปรุงและ 
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 

4. การบริหารแหล่งท่องเท่ียว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. การรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว เป็นการวางระบบในการ ดูแลรักษาระบบ
ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีรับผดิชอบ 

สรุปวา่ การจดัการการท่องเท่ียว คือ การกระท า หรือปฏิบติัอยา่งมี เป้าหมายเพื่อสอดคลอ้งกบั
หลกัการทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้งขอ้จ ากดัต่างๆทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมการก าหนดแนวทางมาตรการ และแผนปฏิบัติการท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดท่ี
ก าหนดไว ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 

2.3 ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศจีน 
 

 
รูปท่ี 2.1 แผนท่ีประเทศจีน 

ท่ีมา:https://www.iam-tour.com/country_info 
ท่ีตั้ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ดา้นตะวนัออกของทวีปเอเชีย มีพื้นท่ี 9.6 ลา้นตารางกิโลเมตร 
นบัวา่ใหญ่ท่ีสุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ไดแ้ก่ เกาหลี
เหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซคัสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อฟักานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย 
เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกวา่ 2 หม่ืนกิโลเมตร 
ขณะท่ีทิศตะวนัออกและทิศใตจ้ดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวนัออก และทะเลจีนใต ้

 ประชากร 
ประมาณ1,347.3 ลา้นคน ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไตห้วนั (ปี2554) 

 เมืองหลวง 
ปักก่ิงหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็น
ศูนยก์ลางการปกครองของประเทศ ศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจการคา้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และวฒันธรรม เป็นท่ีตั้งของสถานเอกอคัรราชทูตต่างๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และ
องคก์ารระหวา่งประเทศ ส านกัข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษทัต่างชาติจ านวนมาก 
 
 
 

https://www.iam-tour.com/country_info/%E0%B9%81%E0%25
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 รูปแบบการปกครอง  

สถาปนา ประเทศเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนด าเนินการปกครอง
ประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลทัธิมาร์กซ์ -เลนิน และความคิดเหมา เจ๋อตง โดยประยุกตเ์ขา้
กบัแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามทนัสมยัใหแ้ก่ระบอบสังคมนิยม ของนายเต้ิง เส่ียวผิง พรรค
คอมมิวนิสตจี์นเป็นแกนน าในการปกครอง โดยมีพรรคการเมืองอ่ืนอีก 8 พรรค เป็นแนวร่วม 
ภายใตก้ารปกครองในลกัษณะสังคมนิยมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะแบบจีน 

 เขตการปกครอง  
การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวนั) 5 เขตปกครองตนเอง 
(มองโกเลีย หนิงเซ่ีย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครท่ีข้ึนต่อส่วนกลาง (ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้
เทียนจิน และฉงช่ิง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า) ส าหรับการปกครองในส่วน
ภูมิภาคยงัแบ่งยอ่ยออกเป็นจงัหวดั (Prefecture) มี 159 จงัหวดั อ าเภอ (County) มี 2,017 อ าเภอ 
เมือง (City) มี 350 เมือง และเขตในเมืองต่างๆ ประมาณ 630 เขต 

 ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสตจี์น
ซ่ึงเป็นผูน้ า ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้น ท่ีประกอบข้ึนเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร 
ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนนอ้ย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ ซ่ึงมีความหมายถึงเอกภาพของ
ประชาชนจีนทุกชนชั้นภายใตก้ารน าของพรรค คอมมิวนิสตจี์น 
 

 
รูปท่ี 2.2 ธงชาติจีน 

ท่ีมา:http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-info/general/index.php 
 

 ชนชาติ มีชนชาติต่าง ๆ อยูร่วมกนั 56 ชนชาติ โดยเป็นชาวฮัน่ ร้อยละ 93.3 ท่ีเหลือเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยอ่ืนๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ชนเผ่าจว้ง ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นเขตปกครองตนเองกวางสีและมณฑล

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-info/general/index.php
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ยูนนาน ชนเผ่าหุยในมณฑลหนิงเซ่ียและกานซู ชนเผ่าอุยกูร์ในมณฑลซินเกียง ชนเผ่าหยีใน
มณฑลเสฉวน ชนเผา่ทิเบตในเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลชิงไห่ ชนเผา่แมว้ในมณฑล
ยนูนานและกุย้โจว ชนเผา่แมนจู ในมณฑลทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนเผา่มองโกลในเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียในและซินเจียง ชนเผ่าไตหรือไทในมณฑลยูนนาน และชนเผ่า
เกาซนัในไตห้วนั 

 ภาษา ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮวา้普通话) เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆมีภาษาพูด
ทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั เช่น เสฉวน หูหนาน แตจ๋ิ้ว ไหหล า กวางตุง้ ฮกเก้ียน ฮกักา และเซ่ียงไฮ ้
เป็นตน้ และการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีส าเนียงเพี้ยนไปตามทอ้งถ่ิน 

 ศาสนา ลทัธิขงจ้ือ เต๋า พุทธ อิสลาม และคริสต ์โดยเฉพาะความคิดลทัธิขงจ้ือและเต๋ามีอิทธิพล
หยัง่รากลึกซ้ึงในภาษาและ วฒันธรรมของจีนมานบัพนัๆ ปี 

 เงินตรา สกุล เงินเรียกวา่ “เหรินหมินป้ี” โดยมีหน่วยเรียกเป็น“หยวน” มีอตัราแลกเปล่ียน 1 
หยวน เท่ากบั 4.68 บาท 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากบั 6.504 หยวน 1 ยูโร เท่ากับ 9.131 หยวน 
(ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 24 พ.ค. 2554) 

 ดอกไมป้ระจ าชาติ ของสาธารณรัฐจีน คือดอกพลมั หรือดอกบ๊วย (plum blossom) ไดรั้บการ
ก าหนดให้เป็นดอกไมป้ระจ าชาติโดยสภาบริหาร (Executive Yuan) แห่งสาธารณรัฐจีน เม่ือ
วนัท่ี 21 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1964 ดอกพลมัมีช่ือเรียกในภาษาจีนว่าเหมยฮวั (องักฤษ: meihua; 
จีน: 梅花; พินอิน: méihua) เป็นดอกไมท่ี้มีสัญลกัษณ์หมายถึงความเขม้แข็ง มัน่คงและ
อุตสาหะ เน่ืองจากดอกพลมัสามารถบานสะพร่ังท่ีสุดไดแ้มท้่ามกลางหิมะในฤดูหนาว 
 

 
รูปท่ี 2.3 ดอกไมป้ระจ าชาติจีน 

ท่ีมา:https://www.iam-tour.com/country_info 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 
ช่ือบริษทั: บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั(ZEGO TRAVEL CO.,LTD) 
ท่ีอยู:่ 22/7-9 ซอย 10 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท:์02-408-8001 (60คู่สาย) 
E-mail :info@zegotravel.com 
Website:http://zegotravel.com/contack.html 
Facebook :https://www.facebook.com/zegotravel/ 
 
แผนทีส่ถานทีต่ั้ง 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสถานประกอบการ 

ท่ีมา:http://www.zegotravel.com/map.html 
 
 

mailto:info@zegotravel.com
http://zegotravel.com/contack.html
https://www.facebook.com/zegotravel/
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รูปท่ี 3.2 ดา้นหนา้สถานประกอบการ 
ท่ีมา:http://www.zegotravel.com/contact.html 

 
ตราสัญลกัษณ์ 

 
ประวตัิและลกัษณะของธุรกิจ 
 บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั ก่อตั้งข้ึนจากความตั้งใจท่ีจะเป็นบริษทัทวัร์คุณภาพ บริการ
ดว้ยใจในราคามิตรภาพโดยมี คุณจกัรพนัธ์ ประสิทธ์ิวรนนัท์ เป็นผูบ้ริหารตลอดระยะเวลาท่ีเร่ิม
ด าเนินงาน บริษทัซีโกมี้ลกัษณะด าเนินธุรกิจในรูปแบบ Wholesale บริษทัมีความช านาญงานใน
งานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมท่ีจดัไวแ้บบเหมาแลว้มอบให้ Travel Agent รับไปขายต่อเป็นผู ้
รวบรวมสินค้าและบริการการท่องเท่ียวจากหลายๆผูป้ระกอบการมีโปรแกรมท่องเท่ียวให้เลือก
มากมายและไดรั้บการสนับสนุนจากหลายสายการบินในการท าโปรโมชั่นใหม่ๆตลอดทั้งปีโดย
ลูกคา้ส่วนใหญ่ของ Travel Wholeseller จะเป็น Travel Agency มากกวา่นกัท่องเท่ียวโดยตรงและ
ส่ิงท่ีน่าภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ก็คือ การเรียกใชบ้ริการบ่อยคร้ัง จนกลายเป็น “ลูกคา้ประจ า”ซ่ึงค าๆน้ี
นับว่ามีความหมายลึกซ้ึงมากกว่าค าว่า “บริการดี” เพราะนั่นย่อมหมายถึง การสามารถรักษา
มาตรฐานให้อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่ีพักระดับ
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มาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาดปลอดภยั การบริการของหัวหน้าทวัร์ท่ีลว้นแลว้แต่เต็มไป
ด้วยประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาโดยไม่ละเลย
สาระส าคญัของทวัร์และความรับผิดชอบอนัเป็นหลกัประกนัในคุณภาพ ความประหยดั ความ
ปลอดภยัและคุม้ค่าท่ีสุดส าหรับท่านถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลกัของผูมี้ใจรักในการบริการของเรา 
โดยค านึงอยูเ่สมอวา่ “ความพึงพอใจของท่านคือผลก าไรสูงสุดท่ีเราตอ้งการ” 
 
3.2 ผลิตภณัฑก์ารใหบ้ริการหลกัขององคก์ร 

3.2.1 จ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินห้องพกั โรงแรม รับท าวีซ่า และการท่องเท่ียวหลากหลาย
เส้นทางทัว่โลก 

3.2.2 ผลิตและจ าหน่ายทัวร์แบบหมู่คณะIncentive group ท่ีเรียกว่ากรุ๊ปเหมาและ
Collective groupท่ีเรียกวา่ Join Tour 

3.2.3 บริการใหค้  าปรึกษาและวางแผนดา้นการเดินทาง ไปท่องเท่ียวต่างประเทศ 
3.2.4 คิดและเสนอโปรแกรมท่ีจดัไวท้ั้งแบบกรุ๊ปเหมาและJoin Tour ซ่ึงคือการท่ีรวบรวม

ลูกทวัร์จากท่ีอ่ืนรวมกนัแลว้ออกเดินทางโดยมีหวัหนา้ทวัร์ ไกดฟ์รีแลนซ์เป็นผูดู้แล 
 
3.3  รูปแบบการจดัการองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

3.3.1 แผนกตัว๋ Ticketing 
3.3.2 แผนก OP 

 เขียนโปรแกรมทวัร์ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 
 คิดตน้ทุนของโปรแกรมทวัร์แต่ละโปรแกรมพร้อมกบัตั้งราคาทวัร์ 
 จดัหาโรงแรมท่ีดี และมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เพื่อเตรียมไวใ้หบ้ริการลูกคา้ 
 จดัหาร้านอาหารท่ีรสชาติใกลเ้คียงหรือท่ีคนไทยสามารถทานได ้ไวบ้ริการ 
 จัดเตรียมเอกสารส าหรับการเดินทาง ให้กับลูกค้า  เช่น การออกออกใบ ตม.

ต่างประเทศ ศุลกากรต่างประเทศ และท าแทก็ติดกระเป๋า เป็นตน้ 
3.3.3 แผนก Sale 

 3.3.4      แผนก บญัชี 
  3.3.5 แผนก VISA 
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ผงัองค์กรบริษัท ซีโก้ ทราเวล จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างองคก์ร 
 
 
 
 
 
 

คุณ จกัรพนัธ์  ประสิทธ์ิวรนนัท ์

(Managing Director) 

คุณ วนัเพญ็ แพงผล 

(General Manager) 

คุณบุหงา ภูจ่าพล 

(Sale Manager) 

คุณนวพล นวเลิศปัญญา 

(Ticketing Manager) 

คุณวนัเพญ็  แพงผล 

(Operation 
Manager) 

คุณเอกวทิย ์ กิจเพ่ิมเกียรติ 

(Graphic Design&IT Manager) 

คุณ ธนากร พวง
จ าปี 

(Visa Officer) 
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3.4  ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.4.1  แผนก Ticketingระยะเวลา 1 เดือน 20วนั ตั้งแต่วนัท่ี 14พฤษภาคม-4กรกฎาคม 2561 
 ท าหน้าท่ีคียข์อ้มูลลูกคา้ทวัร์ ตามหนังสือเดินทางของลูกคา้ สร้างกรุ๊ปทวัร์ในระบบ

TourProพิมพช่ื์อตรวจช่ือตามหนา้หนงัสือเดินทาง  รับโทรศพัท ์เช็คราคาตัว๋ท่ีนัง่  
3.4.2  แผนก Operation ระยะเวลา 1เดือน 27วนั ตั้งแต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม-31สิงหาคม 2561 
 ท าหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์ส่งกรุ๊ปทุกประเทศ เช่นท าแท็กติดกระเป๋า ท าปกเล่มหนงัสือ

เดินทางเตรียมเอกสารส่งกรุ๊ป เช่น ท าเล่มหัวหน้าทวัร์ ตรวจเช็คเอกสาร ย่อโปรแกรม
(ใบโปรชวัร์)ส าหรับออกบูธ 

3.4.3  แผนก Reception ท าหนา้ท่ีรับโทรศพัท ์ตอ้นรับลูกคา้ 

3.5  ช่ือ-ต าแหน่งท่ีปรึกษา 
 นางสาวอภิญญา พานโครต  ต าแหน่ง Ticketing 
 นางสาวกิตติยา   ลดัดาวลัย ์  ต  าแหน่ง Operation 

 
3.6  ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31สิงหาคม 2561 
 

3.7  ขั้นตอนและวธีิการท างาน 
3.7.1  ศึกษาคน้ควา้โปรแกรมเดิมของบริษทั 
3.7.2  คิดหวัขอ้โครงงาน 
3.7.3  ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา/พนกังานท่ีปรึกษา 
3.7.4  ศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่ีจะไป 
3.7.5  เขียนโปรแกรม 
3.7.6  คิดราคา  ยานพาหนะ ท่ีพกั อาหาร  
3.7.7  ส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบเพื่อความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม 
3.7.8  จดัท าแบนเนอร์ประชาสัมพนัธ์ 
3.7.9  สรุปท าเล่มโครงงานพิจารณาและความเหมาะสม 
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน 
เดือน /ปี 

พฤษภาคม 
2561 

มิถุนายน 
2561 

กรกฎาคม 
2561 

สิงหาคม 
2561 

1.ศึกษาคน้ควา้โปรแกรมเดิมของบริษทั     
2.คิดหวัขอ้โครงงาน     
3.ปรึกษาอาจารย/์พนกังานท่ีปรึกษา     
4.ศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่ีจะไป     
5.เขียนโปรแกรม     
6.คิดราคายานพาหนะท่ีพกั อาหาร     
7.ส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบ     
8.จดัท าแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์     
9.สรุปท าเล่มโครงงานพิจารณาความ
เหมาะสม 

    

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

3.8.1  ฮาร์ดแวร์ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 โทรศพัทมื์อถือ 
 Tablate 

3.8.2  ซอฟตแ์วร์ 
 โปรแกรม MICROSOFT WORD 
 โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT 
 โปรแกรม Google Map 

3.8.3  หนงัสือ 
 หนงัสือท่องเท่ียว ตะลุยเมืองจีน 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน“ตะลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู น่ังกระเช้าสู่
เขาเทยีนเหมินซาน 4 วนั 3 คืน” เป็นการจดัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะส าหรับ 20 ท่านเดินทางในช่วงเดือน
กนัยายน มีผลการปฏิบติังานดงัน้ี 

4.1 ก าหนดวนัเดินทาง 
4.2 จดัหายานพาหนะ 
4.3 จดัหาท่ีพกั 
4.4 เอกสารใชใ้นการเดินทาง 
4.5 ขอ้ควรทราบก่อนออกเดินทาง 
4.6 วางแผนเส้นทางและจุดท่องเท่ียว 
4.7 การคิดราคาทวัร์ 
4.8 โปรแกรมท่องเท่ียว 
4.9 ตวัอยา่งแบนเนอร์ 

4.1 ก าหนดวนัเดินทาง 
1) เลือกวันเดินทางก าหนดโดยช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมซ่ึงการเดินทางท่องเท่ียวช่วงเดือน

กนัยายนเป็นช่วงท่ีเหมาะสมและน่าเท่ียวชมแหล่งธรรมชาติมากท่ีสุด 
 ฤดูร้อนช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม อากาศจะค่อนขา้งร้อนสักเล็กนอ้ย อุณหภูมิ
เฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส 
 ฤดูใบไม้ร่วงช่วงฤดูใบไมร่้วง ตั้งแต่เดือนกนัยายน-พฤศจิกายนช่วงน้ีถือเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเน่ืองจากอากาศเยน็สบายและไดเ้จอทิวทศัน์ใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นสีเหลือง -ส้ม 
ฤดูใบไมร่้วงมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 20 องศาเซลเซียส 
 ฤดูหนาวช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ โดยมีอุณหภูมิสูงเฉล่ียประมาณ 4 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเดือนมกราคมจะหนาวท่ีสุดของปีโดยช่วงเดือนน้ีท่านสามารถพบเห็นทิวทศัน์ธรรมชาติ
บนภูเขาท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ 
 ฤดูใบไม้ผลิช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีเหมาะแก่การ
ท่องเท่ียวเน่ืองจากมีอากาศเยน็สบายไม่หนาวจนเกินไป ช่วงน้ีจะมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 18 องศาเซลเซียส 
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4.2  จดัหายานพาหนะ 
 4.2.1 เช่ารถ 

รูปท่ี 4.1 รถบสัปรับอากาศ 45 ท่ีนัง่ 
ท่ีมา:http://www.asiaontour.com/chinatravelagency.html 

 
รูปท่ี 4.2 รถบสัปรับอากาศ 45 ท่ีนัง่ 

ท่ีมา:http://www.asiaontour.com/chinatravelagency.html 
-สาเหตุท่ีเลือกใชร้ถโคช้ปรับอากาศ 45 ท่ีนัง่ เน่ืองจากสามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดเ้พียงพอกบั 

จ านวนนกัท่องเท่ียว เดินทางสะดวกรวดเร็ว เหมาะส าหรับคณะทวัร์ท่ีมีขนาดกลาง เบาะเอนได ้เหมา
ส าหรับทวัร์ท่ีมีผูสู้งอายรุ่วมเดินทางดว้ย 
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-หมายเหตุ ใชร้ถบสัตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่วนัท่ี2 จนถึงวนัเดินทางกลบั ส้ินสุดท่ี 
สนามบินฉางซา ฮวงหวัในวนัท่ี 4 เป็นระยะเวลา 3 วนั ยกเวน้วนัแรก ซ่ึงจะใชร้ถรับส่งของโรงแรม 

4.2.2  จองตัว๋เคร่ืองบิน 

 
รูปท่ี 4.3 เคร่ืองบินประจ าสายการบินแอร์เอเชีย 

ท่ีมา:https://www.airasia.com/th/th/inflight-comforts/seat-options.page 

 

 
รูปท่ี 4.4 ตัว๋เคร่ืองบิน 

ท่ีมา:https://booking.airasia.com/Flight 
 

-เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเน่ืองจากเป็นสายการบินท่ีมีเท่ียวบินตรงจากสนามบินดอนเมือง -
สนามบินฉางซา ทั้งไปและกลบั สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินราคาประหยดัท่ีมีเอกลกัษณ์ 

https://booking.airasia.com/Flight
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พร้อมตอบสนองตรงความตอ้งการท่ีหลากหลายและมีความพร้อมในการให้บริการและความปลอดภยั
สูงสุดดว้ยเคร่ืองบินแอร์บสั A320 

-หมายเหตุ ใชส้ายการบินแอร์เอเชีย ทั้งขาไปและกลบั 
4.3 จดัหาท่ีพกั 

4.3.1 โรงแรมคืนแรก 

รูปท่ี4.5 โรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone 
ท่ีมา:https://www.booking.com/searchresults.th.html 

รูปท่ี 4.6 โรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone 
ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-liuyang-development-
zone.html 
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-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมระดบั4ดาว ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองสะดวกแก่การเขา้
พกัเน่ืองจากใชเ้วลาเดินทางเพียง 18 นาที ประหยดัเวลาในการเดินทาง เหมาะส าหรับเขา้พกัหลงัจาก
เท่ียวบินท่ีบินถึงค่อนขา้งดึกเพราะอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินฉางซา 

 
4.3.4 โรงแรมคืนท่ี 2 

รูปท่ี 4.7 โรงแรมTianxia Phoenix Hotel 
ท่ีมา: http://www.txfhdjd.com/Before.html 

รูปท่ี 4.8โรงแรม Tianxia Phoenix Hotel 
ท่ีมา:http://www.txfhdjd.com/room/2.html 

 

http://www.txfhdjd.com/Before.html
http://www.txfhdjd.com/room/2.html
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-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ไดม้าตรฐานและตั้งอยูห่่างจากเมือง
โบราณเฟ่ิงหวงไม่มาก ระยะห่าง 1.2 กิโลเมตร ใชเ้วลาเพียง 16 นาที ซ่ึงง่ายต่อการเดินทางไปเท่ียวเอง
ในชัว่โมงอิสระของนกัท่องเท่ียว 

 
 
4.3.5 โรงแรมคืนท่ี 3 

รูปท่ี 4.9 โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan 
ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/cn/crowne-plaza-zhangjiajie-wulingyuan.th.html 

รูปท่ี 4.10 โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan 
ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/cn/crowne-plaza-zhangjiajie-wulingyuan.th.html  
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-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมท่ีมีการบริการท่ีดีเยีย่มเน่ืองจากเป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว 
ดีท่ีสุดในยา่นอู่หลิงหยวนและตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะซ่ึงไม่ไกลจาก อุทยานแห่งชาติอุ่หลิงหยวนท า
ใหส้ะดวกและง่ายต่อการเดินทางใชเ้วลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น 
 
 
 
 
 

4.4  เอกสารใชใ้นการเดินทาง 
 

 

รูปท่ี 4.11 ตวัอยา่งหนงัสือเดินทาง(Passport) 
ท่ีมา: https://www.japankakkoii.com/japan-travel/passport/ 

รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งวซ่ีานกัท่องเท่ียว 
ท่ีมา: https://www.worldwantswandering.com/2016/02/10/visa- 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/passport/
https://www.worldwantswandering.com/2016/02/10/visa-
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รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งใบตม. 
ท่ีมา:https://www.panda.co.th 

4.5  ขอ้ควรทราบก่อนออกเดินทาง 
สภาพอากาศ: ช่วงฤดูใบไมร่้วง ตั้งแต่เดือนกนัยายน-พฤศจิกายน ช่วงน้ีถือเป็นฤดูกาลท่องเท่ียว

ท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดเน่ืองจากอากาศเยน็สบายและไดเ้จอทิวทศัน์ใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นสีเหลือง-ส้ม 
ฤดูใบไมร่้วงมีอุณหภูมิเฉล่ียอยูท่ี่ 20 องศาเซลเซียส 

 
รูปท่ี 4.14 สภาพอากาศในฤดูใบไมร่้วง 

ท่ีมา: http://meetawee.blogspot.com/2014/06/1.html 
เวลา:  เวลาในจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง เม่ือเดินทางถึงเมืองจีน กรุณาปรับเวลาใหเ้ร็ว

ข้ึนอีก 1 ชัว่โมง เพราะทางกรุ๊ปทวัร์จะนดัหมายเป็นเวลาจีนเท่านั้น 
การโทรศัพท์ : การใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีเมืองจีน โทรศพัทมื์อถือจะใชไ้ดเ้ฉพาะเคร่ืองท่ีขอ

อนุญาตเปิดใชต่้างประเทศ (เปิด Roaming) สามารถโทรเขา้-รับไดทุ้กสาย กรณีโทรกลบัประเทศไทย 
แต่ค่าโทรศพัทจ์ะแพงมาก นาทีละ 73 บาท(AIS) กด +66 ตามดว้ยรหสัจงัหวดัหรือมือถือ (ตดั 0 ออก)  
ตามดว้ย เบอร์โทรศพัทป์ลายทาง หรือถา้รับสาย จากเมืองไทย นาทีละ 54 บาท(AIS) ทางท่ีดีไม่ควรใช ้
แต่ถา้จ าเป็นส าหรับธุรกิจก็คุม้ หรือถา้จะใหป้ระหยดัก็ให้ซ้ือ Sim Card ของจีนใช ้สามารถโทรออกได้
นาทีละประมาณ 20-30 บาท สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากไกดท์อ้งถ่ิน หรือหวัหนา้ทวัร์ 

กล้องถ่ายรูป : อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกขอ้มูล เช่น SD Card และอุปกรณ์ในการชาร์ตต่างๆ สาย
ชาร์ต หรือแบตเตอร่ี ควรเตรียมไปใหเ้พียงพอโดยเฉพาะถ่านใส่กลอ้งถ่ายรูป ท่ีต่างประเทศราคาจะสูง
มา 

ยาประจ าตัว : หากใครมีโรคประจ าตวั ควรจดัเตรียมไปใหเ้พียงพอกบัจ านวนวนัท่ีเดินทาง 
(ท่านท่ีแพอ้ากาศหนาวกรุณาเตรียมเคร่ืองกนัหนาวเป็นพิเศษ) 

http://meetawee.blogspot.com/2014/06/1.html


29 

 

ภาษา: ประเทศจีนใชภ้าษาจีนกลาง หรือ ผูท่งฮวา่ เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มี
ภาษาทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั เช่น เสฉวน หูหนาน กวางตุง้ ไหหล า และฮกเก้ียน ส าหรับภาษาองักฤษจะ
ใชก้นัตามโรงแรม และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

ระบบไฟฟ้าจีนใชร้ะบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. อาคารส่วนใหญ่ในประเทศใช้
ปลัก๊ไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยงัมีบางท่ีท่ียงัใชป้ลัก๊แบบสามตาอยู ่ดงันั้น หากท่านตอ้งการน าอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากเมืองไทยไปใชด้ว้ย กรุณาน าตวัแปลงหรือปลัก๊แบบใชไ้ดท้ัว่โลกติดตวัไปดว้ย โดย
จะมีใหบ้ริการตามโรงแรมในจีนบางแห่ง  

 
รูปท่ี 4.15 ตวัอยา่งปลัก๊ไฟและหวัแปลงไฟท่ีใชใ้นจีน

ท่ีมา:https://www.thaitravelcenter.com/travel-info/china.asp 

อาหารพื้
้
นเมืองเป็นอาหารสไตลหู์หนาน หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "เซียงไช่"  อาหารในพื้นท่ีน้ีจะ

เนน้ความมนัและเขม้ขน้ ให้ความส าคญักบัสีสันของอาหาร โดยมากนิยมใชพ้ริกและเน้ือรมควนัเป็น
วตัถุดิบในการประกอบอาหาร มีครบทุกรสชาติโดยเฉพาะรสเผด็และเปร้ียวท่ีเป็นกล่ินอายของอาหาร
เมืองน้ี 

 

 
รูปท่ี 4.16 หวัปลาน่ึงราดซอสพริกอาหารข้ึนช่ือของหูหนาน

 ท่ีมา:http://meetawee.blogspot.com/2014/06/1.html 
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4.6 วางแผนเส้นทางและจุดท่องเท่ียว 

-ขาไป : เป็นการเดินทางในรูปแบบเส้นทางตรง ไม่วกวน โดยเร่ิมจากเมืองฉางซา – เมืองจางเจ่ียเจ้ีย 
และเมืองเฟ่ิงหวง  
-ขากลบั : ใชเ้ส้นทางเดิมเดียวกบัขาไป ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีดีท่ีสุด ใชเ้วลานอ้ยสุดท่ี 4 ชัว่โมง 34 นาที ออก
จากเมืองจางเจ่ียเจ้ีย ไปยงัสนามบินฉางซา 
-ยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง : รถบสัปรับอากาศ 45 ท่ีนัง่ ตลอดการเดินทางตั้งแต่วนัท่ี 2 จนถึง วนั
เดินทางกลบัสู่สนามสนามบินฉางซา ฮวงหวั 

ตารางสรุปการเดินทางในแต่ละวนั 

วนัที่ สถานที่ ต าแหน่ง/ทีต่ั้ง 

1 
 
 

 สนามบินฉางซาฮวงหวั 

 โรงแรม Holiday Inn Express  Liuyang 
Development Zone 

 เมืองฉางซา 

2  เขาเทียนเหมินซาน 
 Sky Walk ระเบียงกระจก 

 เมืองจางเจ่ียเจีย้ 

 หมู่บา้นโบราณเฟ่ิงหวง 
 โรงแรมTianxia Phoenix Hotel 

 เมืองเฟ่ิงหวง 

3  อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน 
 ถนนคนเดินซีปู้ เจ่ีย 
 Crowne plaza Zhangjiajie Wulingyuan Hotel 

 เมืองจางเจ่ียเจีย้ 

4  อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน 
-ข้ึนกระเชา้-เขาเทียนจ่ือซาน 
-สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ 
-แกว้ยาวท่ีสุดในโลก 

 เมืองจางเจ่ียเจีย้ 
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  ถนนหวงซิงลู่ 
 สนามบินฉางซาฮวงหวั 

 เมืองฉางซา 

 
4.6.1 เส้นทางวนัที ่1 

1.1สนามบินฉางซาฮวงหวั -โรงแรมHoliday Inn Express  Liuyang Development Zone 

รูปท่ี 4.17 เส้นทางวนัท่ี 1 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 ระยะทาง 14.1 กิโลเมตร จากสนามบินฉางซาไปยงัโรงแรม HolidayInn Express Liuyang 
Development Zone  ใชเ้วลาในการเดินทาง 18 นาที  

 

รูปท่ี 4.18 โรงแรมHoliday Inn Express Liuyang Development Zone 
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ท่ีมา:https://www.booking.com/searchresults.th.html 
-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมระดบั4ดาวและตั้งอยูไ่กลก้บัสนามบินฉางซา

เน่ืองจากเท่ียวบินมาถึงค่อนขา้งดึกดงันั้นจึงเลือกโรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development 
Zoneเป็นโรงแรมท่ีเขา้พกัในวนัท่ี 1 

4.6.2 เส้นทางวนัที ่2 
2.1โรงแรมHoliday Inn Express LiuyangDeVelopment Zone เขาเทียนเหมินซาน 

รูปท่ี 4.19 เส้นทางวนัท่ี 2 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 ระยะทาง 387 กิโลเมตร จากโรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone Hotel
ถึง เขาเทียนเหมินซาน ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 11 นาที 

รูปท่ี 4.20 เขาเทียนเหมินซาน 
ท่ีมา: https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

https://www.booking.com/searchresults.th.html?aid=7344337;label=metatripad-link-dmetath-hotel-3216225_xqdz-dfdd279e6f8b2ecd8d0a2329ece703a6_los-01_bw-304_dom-com_curr-THB_gst-02_nrm-01_clkid-W%40CEoQoQMWoAAVzN9vcAAACB_aud-15658_mbl-L_pd-B_sc-2_defdate-0;sid=ec1f4ddbe83747f898
https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
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-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเขาเทียนเหมินซาน จดัเป็นหน่ึงในภูเขาท่ีสวยท่ีสุดในโลกเป็น 1 ใน 
4 ของภเูขาท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศจีน"มีค ากล่าววา่หากใครมาจางเจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าข้ึนเขาเทียนเห
มินซานแห่งน้ีเหมือนมาไม่ถึงจางเจียเจ้ีย" มีช่องเขาท่ีระเบิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จนเกิดเป็นปากถ ้าท่ีมี
แสงลอดผา่น หากมองจากดา้นล่าง จะมีรูปทรงคลา้ยกบักระจกท่ีตั้งอยูบ่นเขา  
-กจิกรรมทีเ่ขาเทยีนเหมินซาน 

1. นัง่กระเชา้ข้ึนสู่เขาเทียนเหมินซานดว้ยความยาวของเส้นทางกระเชา้ มีความยาว 7 กิโลเมตร 

รูปท่ี 4.21 เขาเทียนเหมินซาน 
https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

2. หวาดเสียวสุดกบัทางเดินกระจกใสเลียบผาเทียนเหมินซาน เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวหา้มพลาด 

รูปท่ี 4.22 เขาเทียนเหมินซาน 
https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
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 2.2   เขาเทียนเหมินซาน - เมืองโบราณเฟ่ิงหวง 

รูปท่ี 4.23 เส้นทางวนัท่ี 2  
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 ระยะทาง 240 กิโลเมตร จากเขาเทยีนเหมินซานถึง เมืองโบราณเฟ่ิงหวง ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง 51 นาที 

รูปท่ี 4.24 เมืองโบราณเฟ่ิงหวง 
ท่ีมา:https://mgronline.com/travel/detail/9590000087512 

-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี เพราะความเป็นเอกลกัณ์ท่ีน่าหลงไหลและยงัคงความดั้งเดิมของ
เมืองโบราณท่ีมีแม่น ้าไหลผา่นเมืองบา้นเรือนแบ่งเป็นสองฝ่ังบา้นไมย้กทรงสูงเรียงรายตั้งอยูท่่ามกลาง-
ธรรมชาติ มีอายุยาวนาน 300 ปี กลางวนัเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมรอบเมือง ถ่ายรูปเป็นอยา่งมากใน
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ยามค ่าคืนก็สวยแปลกตาจากแสงไฟสีเหลืองส้มตกแต่งอย่างสวยงาม มีร้านนั่งชิลล์ ร้านอาหารเล็กๆ 
ร้านเคร่ืองด่ืม บาร์ และอาหารป้ิงย่างมากมาย คล้ายๆกับย่านเยาวราชบ้านเรานอกจากอาหารท่ี
หลากหลายยงัเป็นท่ีรวมท่ีพกั เช่น เกสเฮาทน่์ารักๆอยุใ่นเมืองโบราณราคาไม่แพงมากค่ะ ท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็น
เพียงสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ดั้งเดิมแลว้ท่ีน่ีคือหมู่บา้นชนเผา่ชาวมง้ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่น่ีมาชา้นานก่อนท่ีจะกลาย
มาเป็นแหล่งท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
 

 
รูปท่ี 4.25 เมืองโบราณเฟ่ิงหวงในยามค ่าคืน 

ท่ีมา:http://airasiagotravelreview.com/travel-experience/6530 
 

 
รูปท่ี 4.26 เมืองโบราณเฟ่ิงหวงในตอนกลางวนั 

ท่ีมา:http://airasiagotravelreview.com/travel-experience/6530 
 

http://airasiagotravelreview.com/travel-experience/6530
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 2.3 เมืองโบราณเฟ่ิงหวง - โรงแรมTianxia Phoenix Hotel 

รูปท่ี 4.27 เส้นทางวนัท่ี 2 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร จากเมืองโบราณเฟ่ิงหวง ถึง โรงแรมTianxia Phoenix Hotelใชเ้วลาใน
การเดินทางประมาณ 16 นาที 

 
รูปท่ี 4.28โรงแรมTianxia Phoenix Hotel 
ท่ีมา: http://www.txfhdjd.com/Before.html 

-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ไดม้าตรฐานและตั้งอยูห่่างจากเมือง
โบราณเฟ่ิงหวงไม่มาก ระยะห่าง 1.2 กิโลเมตร ใชเ้วลาเพียง 16 นาที ซ่ึงง่ายต่อการเดินทางไปเท่ียวเอง
ในชัว่โมงอิสระของนกัท่องเท่ียว 

http://www.txfhdjd.com/Before.html
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4.6.3  เส้นทางวนัที ่3 
 3.1   โรงแรมTianxia Fenghuang hotel - อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน 

รูปท่ี 4.29 เส้นทางวนัท่ี 3 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

  จากโรงแรมTianxiaFenghuang hotelถึง อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนระยะทาง 252  กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 47 นาที 

รูปท่ี 4.30 อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน(จางเจ่ียเจ้ีย) 
ท่ีมา:https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

 
-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี อุทยานแห่งชาติอู่หล่ิงหยวนเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน 

ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เป็นมรดกทางธรรมชาติท่ีมีภูมิทศัน์ตระการตา



38 

 

ท่ีสุด มีหุบเขาชนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ทั้งยงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง อวตาร จึงเป็นช่ือเรียก 
หุบเขาอวตารนัน่เอง ทั้งภายในอุทยานยงัมีจุดท่องเท่ียวท่ีตอ้งไปเยี่ยมชมไดแ้ก่ เขาภาพวาดสิบล้ี ล าธาร
แส้มา้ทอง สะพานหน่ึงในใตห้ลา้หุบเขาอวตาร และส่ิงท่ีห้ามพลาดเม่ือมาถึงอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีคือ 
นัง่Cable car ข้ึนสู่หุบเขาอวตาร ชมความงามของยอดเขากวา่ ยอดบนจุดชมวิว และลงเขาดว้ยลิฟตแ์กว้
ไป่หลงเร็วท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นลิฟตก์ลางแจง้ท่ีอยูก่บัหนา้ผาใชเ้วลาในการลงเพียง 1นาที 

จุดชมทีจั่ดอยู่ในโปรแกรมวันที่ 3 

รูปท่ี 4.31 ภาพเขียนสิบล้ี(ภายในอุทยาน) 
ท่ีมา:http://www.tripdeedee.com/traveldata/zhangjiajie/zhangjiajie-01.php 

รูปท่ี 4.32 ภาพเขียนสิบล้ี(ภายในอุทยาน) 
ท่ีมา:https://mgronline.com/travel/detail/9570000054106 

ภาพเขียนสิบล้ี เป็นเขตช่องแคบท่ีมีทศันียภาพงดงาม มียอดเขาแปลกพิสดาร หินยกัษ์ท่ีมี
รูปร่างลกัษณะต่างๆมากมาย ผูช้มสามารถจินตนาการหินผาเป็นภาพต่างๆสามารถนัง่รถรางหรือเดิน
เท่ียวชมก็ได ้ระยะเส้นทางเดินชมยาว 4 กิโลเมตร หากนัง่รถราง ไป-กลบัราคา 52 หยวน /คน 
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รูปท่ี 4.33 ล าธารแส้มา้ทอง 
ท่ีมา:http://www.hippoontour.com/program/face

 
รูปท่ี 4.34 ล าธารแส้มา้ทอง 

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

ล าธารจินเปียนซี หรือ ล าธารแส้ทอง เป็นเส้นทางเดินเทา้ ท่ีมีล าธารไหลวนไปตามช่องเขามี
การสร้างสะพานเล็กๆ ข้ามล าธารไวใ้ห้นักท่องเท่ียวเดินช่ืนชมวิวกนั ในล าธารก็จะเห็นเป็นสีทอง
สวยงามจากแสงตกกระทบสะท้อนหินในล าธาร ล าธารแส้มา้ทองแห่งน้ีจึงเป็นจุดชมล าธารน ้ าใส
ท่ามกลางการแวดลอ้มของขุนเขาท่ีดูแปลกตา แต่ส าหรับคนจีนแลว้ เขาเช่ือกนัวา่ท่ีน่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ
มาก เพราะเป็นจุดท่ีมีล าธาร 4 สายไหลมาบรรจบกนั ณ บริเวณท่ีมีประตูหิน 4 ช่องมาพบกนัพอดี 
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 3.2   อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน - ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู 

รูปท่ี 4.35 เส้นทางวนัท่ี 3  
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จากอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน ไปยงั ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูระยะทาง 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 10 นาที เม่ือถึงประตูทางเขา้ จะมีรถคอยบริการรับ-ส่ง ถึงท่ี-เดินเทา้ต่อประมาณ 15 น. 

 รูปท่ี 4.36 ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู 
ท่ีมา:http://thaiaeccentertravel.com/index.php?route=product 
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-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามเป็นทะเลสาบอยูบ่นช่องเขาสูงมี
อากาศบริสุทธ์ิ น ้าใสมาก เพราะท่ีน่ีค่อนขา้งใส่ใจในส่ิงแวดลอ้มใชแ้บตเตอร่ีแทนน ้ามนัในการล่องเรือ
จึงท าใหท่ี้น่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและน ้าใส ลอ้มรอบดว้ยป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์และยอดเขา ภูเขาท่ีน่ีมีรูปร่าง
แปลกตาสวยงาม จุดเด่นอยูท่ี่หินท่ีรูปร่างเหมือนหนา้ผูห้ญิง การเท่ียวชมอาศยัโดยการล่องเรือท่ีมีเตรียม
ไวบ้ริการโดยจะใชเ้วลาล่องเรือ 30 นาที ตอนเดินลงเขาจะพบกบัน ้าตกฉีเฟิง ใหไ้ดแ้วะชม ถ่ายรูป 

 

 
รูปท่ี 4.37 น ้าตกฉีเฟิง(ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู) 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/welovetogodotcom/photos  
 

น ้าตกฉีเฟิง ตั้งอยูด่า้นล่างของทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู เป็นน ้าตกจากทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหูไหลลงมา 
ท่ีน่ียงัเป็นฉากถ่ายท าหนงัเร่ืองไซอ๋ิวอีกดว้ย เหมาะเป็นเป็นจุดแวะพกั  ถ่ายรูป หลงัจากเดินลงมาจาก
ทะเลสาบ 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/welovetogodotcom/photos
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 3.3   ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - ถนนคนเดินซีปู้ เจ่ีย ( เมืองจางเจ่ียเจ้ีย ) 

รูปท่ี 4.38 เส้นทางวนัท่ี 3 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จาก ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู ไปยงั ถนนคนเดินซีปุ้เจ่ีย ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 
12 นาที 

 
รูปท่ี 4.39 ถนนคนเดินซีปู้ เจ่ีย (เมืองจางเจ่ียเจ้ีย) 

ท่ีมา: http://meetawee.blogspot.com/2014/07/6.html 
 

-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 
เป็นถนนคนเดินท่ีสร้างโดยรัฐบาลเพื่อใหช้าวบา้นไดมี้รายไดจ้ากการมาเยีย่มเยอืน ตั้งอยูไ่ม่

ไกลจากโรงแรมท่ีเขา้พกัและอุทยานอู่หลิงหยวน สะดวกแก่การมาเดินเล่น ท่ีน่ียงัมีของกิน ของฝากท่ี
ระลึก ร้านเหลา้ถูเจ่ียข้ึนช่ือ เคร่ืองเงินและเส้ือผา้ 

http://meetawee.blogspot.com/2014/07/6.html
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 3.4  ถนนคนเดินซีปู้ เจ่ีย - โรงแรมCrowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan 

รูปท่ี 4.40 เส้นทางวนัท่ี 3 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จาก ถนนคนเดินซีปู้ เจ่ีย ไปยงั โรงแรมCrowne Plaza ZhangjiajieWulingyuanระยะทาง 1.8 
กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง 4 นาที 

รูปท่ี 4.41 โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan 
ท่ีมา:https://www.booking.com/hotel/cn/crowne-plaza-zhangjiajie-wulingyuan.th.html 
 
-เหตุผลท่ีเลือกใชบ้ริการเพราะเป็นโรงแรมท่ีมีการบริการท่ีดีเยีย่มเน่ืองจากเป็นโรงแรมระดบั 5

ดาว ดีท่ีสุดในยา่นอู่หลิงหยวนและตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะซ่ึงไม่ไกลจาก อุทยานแห่งชาติอุ่หลิงหยวน 
ท าใหส้ะดวกและง่ายต่อการเดินทางใชเ้วลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น 
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4.6.3 เส้นทางวนัที ่4 
 4.1  โรงแรม Crowne Plaza Zhangjiajie Wulingyuan - อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน 

ภาพท่ี 4.42 เส้นทางวนัท่ี 4 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จาก โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuanไปยงั อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน 
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 นาที 

รูปท่ี 4.43 อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน(จางเจ่ียเจ้ีย) 
ท่ีมา:https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

-เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีในวนัท่ี 4 เพราะท่ีอุทยานอู่หลิงหยวนยงัมีจุดชมท่ีห้ามพลาดยงัไม่
หมดเพียงเท่าน้ีเพราะอุทยานมีพื้นท่ีกวา้งมาก นอกจาก จุดชมภาพเขียนสิบลีล้  าธารแส้ม้าทอง แลว้ยงัมี
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จุดชมท่ีเป็นไฮไลค์ท่ีเป็นเหตุผลท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวหลายคนตอ้งเดินทางมาให้เห้นกบัตา คือ การนัง่
เคเบิ้ล คาร์ข้ึนสู่ยอด “ เขาเทียนจ่ือซาน ” ซ่ึงมีความสูงชนัหวาดเสียว หรือ ท่ีคนไทยเรียก “ หุบเขาจัก
พรรด์ิ ”จุดน้ีมียอดเขาหินปูนสูงแหลมเรียงรายจนน่าท่ึงให้ได้ชม ทั้งยงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีมี
ช่ือเสียงเร่ือง อวตาร จึงเป็นช่ือเรียกของหุบเขาอวตารนัน่เอง อีกหน่ึงท่ีคือ สะพานหน่ึงในใต้หล้า เป็น
จุดท่ีมีภูเขา 2 ลูกโนม้ตวัเขา้หากนั เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปและคลอ้งกนัแจ อธิฐาน
และลงเขาเร็วสุดดว้ยลิฟต์แกว้ไป่หลงลิฟต์กลางแจง้ท่ีอยูติ่ดกบัหนา้ผาสูงดว้ยความเร็วไม่ถึงนาทีก็ลง
จากเขาไดแ้ลว้ค่ะ  

จุดชมท่ีจดัอยูใ่นโปรแกรมวนัท่ี 4 

รูปท่ี 4.44 ข้ึนเขาเทียนจ่ือซานดว้ย Cable car 
ท่ีมา: https://www.mushroomtravel.com/page/zhangjiajie-china-trip/ 

รูปท่ี 4.45 จุดชมววิบนเขาเทียนจ่ือซาน 
ท่ีมา: https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/ 

https://www.mushroomtravel.com/page/zhangjiajie-china-trip/
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รูปท่ี 4.46 สะพานหน่ึงในใตห้ลา้ 
ท่ีมา: https://pantip.com/topic/37527435 

 
-สะพานหน่ึงในใตห้ลา้เป็นจุดชมววิท่ีอยูถ่ดัจุดเขาเทียนจ่ือซานเพียงนิดเดียว สะพานหน่ึงในใต้

หลา้เป็นความแปลกทางธรรมชาติท่ีภูเขา 2 ลูกโนม้ตวัเขา้หากนัโดยธรรมชาติสร้างข้ึนเอง เป็นอีกหน่ึง
จุดทีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปและคลอ้งกุญแจอธิฐานใหส้มหวงัดัง่ภุเขาสฮงลูกท่ีอยูติ่ดกนั 

รูปท่ี 4.47 ลิฟตแ์กว้ไป่หลงลงเขา 
ท่ีมา: https://pantip.com/topic/30362748 

 
- ข้ึนเขาดว้ยกระเชา้และลงดว้ยลิฟตแ์กว้ไป่หลงลิฟตก์ลางแจง้ท่ีสูงท่ีสุดในโลกตั้งอยุท่ี่เขาเทียน

จ่ือซานอยูติ่ดกบัหนา้ผาของเขาเทียนจ่ือซาน มีช่ือเสียงในเร่ืองของลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดใน มีความแปลกและ
น่าต่ืนตาตาต่ืนใจกบัธรรมชาติและขนุเขาลอ้มรอบค่ะ 

- ราคาตัว๋ ลิฟตแ์กว้ไป่หลงคนละ 72 หยวน ถา้เทียบกบัเงินไทย ประมาณ 360 บาท 

https://pantip.com/topic/37527435
https://pantip.com/topic/30362748
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 4.2  อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน(เมืองจางเจ่ียเจ้ีย) - ถนนหวงซิงลู่ (เมืองฉางซา) 

รูปท่ี 4.48 เส้นทางวนัท่ี 4 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จาก อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน มุ่งหนา้ไป ถนนหวงซิงลู่(เมืองฉางซา) ระยะทาง 325
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง 34 นาที 

รูปท่ี 4.49 ถนนหวงซิงลู่ 
ท่ีมา: https://travelblog.expedia.co.th/self-guided-tour/15303/ 

 -ถนนหวงซิงลู่ เป็นอีกหน่ึงถนนชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซามีสินคา้แบรนด์เนมสินคา้ก๊อปป้ี
เกรดA รวมถึงของกินมากมายและร้านอาหารตั้งอยูเ่รียงรายใหเ้ลือกช๊อปก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

https://travelblog.expedia.co.th/self-guided-tour/15303/
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4.3 ถนนหวงซิงลู่ (เมืองฉางซา) - สนามบินฉางซา ฮวงหวั 

รูปท่ี 4.50 เส้นทางวนัท่ี 4 
ท่ีมา:https://www.google.co.th/maps 

 จาก ถนนคนเดิน หวงซิงลู่ ไปยงั สนามบินฉางซา ฮวงหวั ระยะทาง 26.2 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดินทาง 38 นาที 

รูปท่ี 4.51 สนามบินฉางซา 
ท่ีมา:https://chill.co.th/china/tour.php?pid=1703 

-เดินทางมายงั สนามบินฉางซาฮวงเหอ เมืองฉางซา หลงัจากช็อปป้ิงซ้ือของท่ีถนนคนเดินหวง
ซิงลุ่และไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ในวนัท่ีศุกร์ ท่ี 9 เวลา 23.25 นาที โดยสายการ
บินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 541ใชเ้วลาในการเดินทาง3 ชัว่โมง 20 นาที 

https://chill.co.th/china/tour.php?pid=1703
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4.7  การคิดราคาทวัร์ 

ตวัอยา่ง การค านวณค่าใชจ่้ายจ านวน : 20 ท่าน ในวนัท่ี 6 ก.ย. – 9 ก.ย.2562 

ค่าใช้จ่ายคงที(่Fixed Cost) ต่อ 1 ท่าน ราคา 
1. ค่าไกดท์อ้งถ่ิน    
2. ค่าเช่ารถโคช้    
3. ค่าหวัหนา้ทวัร์    
4. ค่าท าวซ่ีา    

200 บาท 
4,800 บาท 
200 บาท 
1,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร(Variable Cost)ต่อ1ท่าน ราคา 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
2. ค่าอาหาร 
3. ค่าท่ีพกั(รวมค่าvat%+Service charge) 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ี 

9,600 บาท 
2,000 บาท 
4,151 บาท 
4,063 บาท 

       ดังน้ันค่าใช้จ่ายทั้งหมด  26,014 บาท/คน 
       ค่าใชจ่้ายทั้งหมด   =   ค่าใชจ่้ายยคงท่ี + ค่าใชจ่้ายแปรผนั 

 26,014 บาท  =   6,200 + 19,814 
       ราคาทุน/คน  =    26,014 บาท 
 
      หมายเหตุ หากตอ้งการก าไร 1,000/คน ใหเ้อาก าไร+ราคาตน้ทุน/คน = จะไดเ้ป็นราคาขาย 

26,014 +1,000  =   ราคาขาย 27,014 บาท 

       แต่ในราคาทวัร์มกัจะตั้งราคาตวัเลขท่ีสวยงามและน่าสนใจ ดงันั้นก าหนดราคาจะตอ้งดูความ
เหมาะสมในการเพิ่มตวัเลขหรือการลดราคาตวัเลขลงมา เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว การตั้ง
ราคาในกรณีน้ีผูจ้ดัท าไดดู้ความเหมาะสมและเพิ่มราคาเป็น 27,099 บาท 

ฉะน้ันจะได้ราคาขาย   27,099 - 26,014 =  ก าไร 1,085 บาท/คน 
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4.8 โปรแกรมท่องเทีย่วเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู น่ังกระเช้าสู่เขา 
เทยีนเหมินซาน 4 วนั 3 คืน เดินทาง ณ วนัท่ี 6-9 กนัยายน 2562  

 
 

 
15.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู1โดยสาย

การบิน แอร์เอเซีย FDพบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ และด าเนินการ
ขั้นตอนการเช็คอิน(ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 15 นาที)เวลาทอ้งถ่ินจีน
เร็วกวา่ไทย 1ชัว่โมง 

 
18.10 น. เดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน โดยสายการ

บินAirAsiaเท่ียวบินท่ี FD540 พร้อมอาหารบนเคร่ือง 
 
22.25 น. ถึง สนามบินฉางซา ฮวงหวั  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรน าท่าน

เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 
พกัที ่ Holiday Inn Express Liuyang Development ZoneHotel(4 ดาวหรือเทียบเท่า)

(ระยะทางห่างจากสนามบินฉางซา 8 กม.ใชเ้วลา 10นาที) 
 

 
 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง - ฉางซา 
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เชา้   รับประทานอาหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
7.30 น. เดินทางสู่เขาเทียนเหมินซานภูเขาเทียนเหมินซานตั้งอยู่ในเมืองจางเจ่ียเจ้ีย 

มณฑลหูหนาน 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ระหวา่งทาง ณ ภตัตาคาร 
13.00 น.  ถึงเขาเทียนเหมินซานน าท่านข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าจากผา่นตวัเมืองจาง 

เจ่ียเจ้ีย สู่ประตูสวรรค์ซ่ึงตั้งอยู่บนเขาเทียนเหมินซานสาเหตุท่ีเรียกว่าประตู
สวรรคเ์พราะวา่ภูเขาเกิดระเบิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้าหรือประตู
สวรรค์ ระหว่างนั่งกระเช้า มองเห็นบรรยากาศทัว่เมืองจางเจ่ียเจ้ีย ยอดเขา
แหลมนบัร้อยสูงเสียดฟ้าแปลกตาแบบท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนจากนั้นจะ
พบทางเดินลงมาท่ีSkywalkทางเดินกระจกรอบเขาเทียนเหมินซานนบัเป็นจุด
ท่ีผูม้าเยอืนเทียนเหมินซานปรารถนาท่ีจะตอ้งมาพิชิตความสูงและหวาดเสียว
ใหไ้ดส้ักคร้ัง 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟ่ิงหวง เมืองเฟ่ิงหวงเป็นเมืองเล็กๆสร้างข้ึน
ตั้งแต่สมยัราชวงศ์ชิงอายุกว่า400 ปี อยู่ท่ามกลางหุบเขามีแม่น ้ าถัว่เจียงไหล
ผา่น บริเวณริมแม่น ้ าเต็มไปดว้ยบา้นโบราณ ซ่ึงเป็นบา้นยกสูงเรียงรายตลอด
สองฝ่ังของแม่น ้ า มีชนเผา่ถูเจ่ียและชาวมง้ตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ีมานานกวา่หลาย
ร้อยปีน าท่านเท่ียวชมชมหมู่บา้นโบราณสุดคลาสสิคสัมผสับรรยากาศยามค ่า
คืนโบราณทุกหลงัจะเปิดไฟสีสันสวยงามนอกจากบา้นสไตล์คลาสสิคยงัมี
บาร์ ร้านนัง่ชิลล ์และร้านขายของกินอาหารพื้นเมืองใหล้ิ้มลอง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ โรงแรม TianxiaPhonix Hotel (ระดบั 4ดาว)หรือเทียบเท่า 

วนัที ่2 เมืองฉางซา – เขาเทียนเหมินซาน - หมู่บ้านโบราณเฟ่ิงหวง 
 
 
 
 
 



52 

 

 
 

เช้า  เช้าน้ีท่ี เมืองโบราณเฟ่ิงหวงก่อนท่ี
จะเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติอู่ห
ลิงหยวน ให้ท่านได้แวะถ่ายรูป ชม
บรรยากาศในช่วงเช้าตรู่ ท่านจะได้
สัมผสัธรรมชาติอากาศเย็นในยาม
เชา้ท่ียิ่งเชา้ก็ยิ่งเงียบสงบ มองเห็นวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวบา้นท่ีอยูท่ี่น่ี ซัก
ผา้ริมน ้า พายเรือหาปลาอยา่งเป็นปกติซ่ึงแตกต่างจากตอนกลางคืนโดยส้ินเชิง  

7.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
8.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน เมืองจางเจ่ียเจ้ีย ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 3ชั่วโมง 45 นาที ) ตลอดเส้นทางเป็นสะพานขา้มเขาเหวลึกและ
ทิวทศัน์เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 5A 
ของจีนสถานท่ีท่องเท่ียวจีนแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1-5A โดย 5A หมายถึง
สวยงามท่ีสุด)ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1992 
ทั้ งยงัเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนอีกด้วยจางเจียเจ้ียข้ึนช่ือว่ามี
ทศันียภาพท่ีแปลกตาและสวยงามสะกดใจมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารใกลอุ้ทยาน 
13.00 น. หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเขา้สู่อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนเพื่อ

ชมหุบเขาภาพเขียนสิบล้ี ดว้ยรถราง อยูด่า้นล่างของช่องเขาเทียนจ่ือซาน ภูเขา
หินเรียงรายเป็นแนวทิวเขาท่ีประกอบดว้ยยอดเขามีรูปร่างต่างๆแปลกตาเรียง
ราย ก่อให้เกิดเป็นภาพเขียนธรรมชาติท่ีมีความงดงามโดยมีล าธารเล็กๆไหล
ผา่นตามแนวทิวเขาจากนั้นน าท่านไปยงัจุดชมธารน ้ าแส้ทอง หรือ จินเปียนซี 
เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบไปกับล าธารท่ีไหลไปตามช่องเขา 
บรรยากาศระหว่างทางนั้นร่มร่ืน เย็นสบาย มีจุดให้แวะชมวิวมากมาย เม่ือ
แสงแดดสาดส่องยงัล าธารกระทบหินสีเหลือง จึงมีแสงสะทอ้นเป็นสีทองจึง
เป็นท่ีมาของช่ือเรียกธารน ้าแส้มา้ทอง 

วนัที ่3 เฟ่ิงหวง–อุทยานแห่งชาติอู่หลงิหยวน- เขาพู่กนัวาด –ธารน า้แส้ทอง-
 ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู -ถนนซีปู้เจ่ีย 
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16.40 น. น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหูห่างจากอุทยานอู่หลิงหยวน 3.6 กม.ใช้
เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ระหวา่งล่องเรือนั้นท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศ
ท่ีแสนบริสุทธ์ิ หากสภาพอากาศเป็นใจท่านจะไดเ้ห็นหมอกท่ีลอยมาปกคลุม
ยอดเขา อีกทั้งระหวา่งการล่องเรือท่านยงัจะไดส้ัมผสัเสน่ห์ของคนทอ้งถ่ินท่ี
ยงัคงใส่ชุดพื้นเมืองอยู่ มีนกัร้องชนเผ่า หญิงชาย ร้องเพลงอยู่ท่ีบา้นเรือของ
พวกเขาให้นกัท่องเท่ียวฟัง หลงัจากล่องเรือเสร็จก็ตอ้งเดินลงจากเขา พอถึง
ดา้นล่างก็จะเห็นน ้าตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูไหลลงมากเป็นภาพท่ีสวยมาก 

 
17.50 น. น าท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้ เจียอยูใ่กลก้บัอุทยานจางเจ่ียเจ้ีย  เป็นถนนคนเดินท่ี

สร้างโดยรัฐบาลเพื่อใหช้าวบา้นไดมี้รายไดจ้ากการมาเยี่ยมเยือน ตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากโรงแรมท่ีเขา้พกัและอุทยานอู่หลิงหยวน สะดวกแก่การเดินทางมาเดิน
เล่น ซ้ือของกิน ของฝาก ยามค ่าคืน 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที่   Crowne plaza zhangjiajie hotel ระดบั4 ดาวหรือเทียบเท่า 
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6.00น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
7.30 น.  น าท่านสู่ อุทยานอู่หลิงหยวนอีกคร้ัง

ในช่วงเชา้ (ห่างจากโรงแรม 1.7 กม.) 
  น าท่าน นัง่เคเบิลคาร์ข้ึนสู่ ยอดเขาเทียน

จ่ือซาน หรือ เขาจกัรพรรด์ิซ่ึงตั้งอยู่ใน
อุทยานจางเจ่ียเจ้ียเม่ือข้ึนถึงยอดเขาแลว้
ท่านจะไดช้มความงามของทิวทศัน์อนั
สวยงามท่ีสุดแสนประทบัใจธรรมชาติ
นั้นสวยเกินค าบรรยาย ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงสุดวดัไดถึ้ง 1,250 เมตรเต็ม
ไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนั ล าห้วยลึก และป่าหินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆเขา
เทียนจ่ือซานแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัหลายต่อหลายเร่ือง อย่าง
ภาพยนตร์เร่ืองอวตาร(AVATAR) 

  หลงัจากนั้นน าท่านไปยงัจุดชมวิวสะพานหน่ึงในใตห้ล้า ซ่ึงเป็นไฮไลท์ท่ี
นักท่องเท่ียวแวะชมมากท่ีสุด  จุดเด่นคือยอดเขาสองลูกท่ีโน้มหากัน เป็น
สะพานโคง้ มองทะลุเห็นเป็นช่องขนาดไหญ่ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีน่า
ท่ึงและเป็นจุดท่ีหนุ่มสาวมาชอบมาขอพรอธิษฐานและผูกผา้แดงซ่ึงเป็นจุด
ชมววิท่ีตอ้งมาเก็บภาพใหไ้ด ้

  น าท่านลงจากอุทยานโดยลิฟตแ์กว้ไป่หลง ใชเ้วลาเพียง1.28 วนิาทีขณะท่ี
ลิฟตเ์คล่ือนตวัไปตามแนวผา นกัท่องเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพอนังดงามของ
แนวเทือกเขาในอุทยาน ตลอดความสูง 326 เมตร กนัอยา่งจุใจถือเป็นลิฟต์
ภายนอกอาคารท่ีมีความสูงท่ีสุด และเร็วท่ีสุดในโลก 

วนัที ่4  อุทยานอู่หลงิหยวน–น่ังเคเบิล้คาร์-เขาเทยีนจ่ือซาน – สะพานหน่ึงในใต้หล้า 
ลงลฟิต์แก้วยาวทีสุ่ดในโลก 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารใกลอุ้ทยาน 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ระยะทาง 318 กม. ใชเ้วลา 4ชัว่โมง 15นาที) 
  นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน  และมีค ากล่าววา่ 

"หากมาจางเจ่ียเจ้ีย แลว้ไม่ไดม้าเมืองฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน"นคร
ฉางซาเป็นเมืองท่ีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งหน่ึงของ
จีน รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
มณฑลหูหนาน 

17.30 น. น าท่านสู่ถนนหวงซิงลู่เป็นอีกหน่ึงถนนชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซาถนนเส้น
น้ียงัเป็นท่ีหนุ่มสาวเมืองฉางซาเลือกท่ีจะมาเดินเล่นกนัยามค ่าคืนและเป็น
ถนนท่ีให้ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากต่างๆ ก่อนเดินทางกลบัเมืองไทยให้
ท่านๆ ไดล้ะเลยเงินหยวนกนับรรยากาศของถนนหวงซิงลู่น้ี หากเทียบกบั
ถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็เปรียบเสมือนบรรยากาศของถนนหวงซิงลู่น้ี 
หากเทียบกบัถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็เปรียบเสมือนยา่นสยามของเรานัง่
เอง สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในย่านน้ีมีสินคา้แบรนด์เนมของจีน อาทิ
เช่น เส้ือผา้ รองเทา้รูปป้ันคนท่ีเป็นแลนดม์าร์คของถนนคนเดินแห่งน้ี 

19.50 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ี สนามบินฉางชาฮวงเหอ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน  
23.25 น. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง  กรุงเทพฯ โดยสายการบินAir Asiaเท่ียวบินท่ี 

FD541 
01.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
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4.9 ตวัอยา่งแบนเนอร์ 

 
รูปท่ี 4.52 ตวัอยา่งแบนเนอร์ 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า นางสาวณฐัจรินญ ์เจริญชยัรัตน 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
      จากการท าโครงงานการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน“ ตะลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู 
น่ังกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน” เป็นการจดัเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ท่ีได้อิงโปรแกรมเดิมของบริษทั
น ามาปรับเปล่ียนเส้นทางไม่ใหซ้ ้ ากบัโปรแกรมเดิมท่ีมีอยูแ่ละมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีคือชดัเจนข้ึนคือ
การท่องเท่ียวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพื่อสร้างจุดขายให้กบับริษทั
เพิ่มความหลากหลาย แปลกใหม่มีตวัเลือกใหลู้กคา้ไดมี้ทางเลือกมากข้ึน 

 
5.1.2  ข้อจ ากดัและปัญหาของโครงงาน 

 ผูจ้ดัท าไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวจริงได ้เน่ืองจากสถานท่ี
ท่องเท่ียวในโปรแกรมอยูต่่างประเทศ 

 มีความรู้ความเขา้ใจในการท าโครงงานนอ้ย เน่ืองจากโครงงานเป็นโครงงาน
วชิาการค่อนขา้งมีความละเอียด 
 

5.1.3  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพือ่เป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 
 ปรึกษาวางแผนก่อนลงมือท าโครงงานเพราะโครงงานตอ้งใชค้วามเขา้ใจหาก

ท าไปโดยขาดความเขา้ใจโครงงานอาจไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ตอ้งปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาอย่างต่อเน่ือง ตรวจความคืบหน้าของโครงงาน

แต่ละบทอยา่งต่อเน่ือง 
 หาขอ้มูลจากหลายๆแหล่ง นอกเหนือจากเว็ปไซต์ เช่น หนังสือ บทความ 

วดีีโอ ตวัอยา่งรูปแบบการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวจากหลายๆทวัร์มาปรับใช ้
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5.2  สรุปผลปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1   ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. รู้จกัและไดเ้รียนรู้ในชีวติการท างานจริงๆในบริษทัทวัร์ 
2. ไดเ้รียนรู้งานในธุรกิจทวัร์อยา่งเตม็รูปแบบ 
3. รู้จกัการใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
4. รู้จกัการวางตวั และมารยาททางสังคม 
5. ปรับใหเ้ป็นคนมีวนิยัมากข้ึน เช่นการมาท างานตรงต่อเวลา  
6. ไดรู้้จกัและมีเพื่อนใหม่ในองคก์ร 
7. มีความรับผดิชอบต่อการงานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
8. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ภยัพิบติัมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียว เช่น น ้ าท่วมในประเทสจีน ส่งผลให้การ
เดินทางท่องเท่ียวตอ้งยดืเวลาออกไป ท าใหเ้กิดความล่าชา้ 

2. ฤดูกาล สภาพอากาศท่ีเลวร้ายมีผลต่อเท่ียวบินลูกคา้ 
3. ลูกคา้จองทวัร์ ตอ้งการท าการยกเลิก ไม่ร่วมเดินทางและขอเงินมดัจ าคืน 
 

5.2.3    ข้อเสนอแนะ 
1. ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกสถานประกอบการใกล้ท่ีพกัหรือไม่ไกลจนเกินไปสามารถ

เดินทางสะดวกในการไปท างานการปฏิบติัสหกิจระยะยาวอาจมีผลต่อการเดินทางไกล 
2. ในขณะปฏิบติังานควรปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ ใส่ใจเสมือนวา่เราเป็น1ในองค์กรน้ี

ดว้ยใฝ่รู้ในงานนอกเหนือท างานตามค าสั่งแลว้ เรายงัตอ้งรู้จกัขวนขวายหาความรู้ให้
ตนเองดว้ย 
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รูปขณะปฏิบัตงิานภายในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปขณะปฏิบัติงานแผนกOperation 

 

 

 

 

 

1. รูปขณะเตรียมอุปกรณ์/ท าหนังสือพกให้กับลูกค้ากรุ๊ปยุโรป  

2. รูปขณะเตรียมแท็กกระเป๋าให้กับลูกค้ากรุ๊ปจีน  

3 . รูปขณะตรวจความถูกต้องของหน้าวีซ่าหลังคีย์ข้อมูลอย่าง ถ่ีถ้วน  



 

 

 

 

 

 

 

 

        4. รูปขณะปฏิบติังานแผนก Ticketing 

       5. รูปขณะปฏิบติังานส่งกรุ๊ปตุรกีใน วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 
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การจัดโปรแกรมท่องเทีย่วเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร 
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู น่ังกระเช้าสู่เขาเทยีนเหมินซาน 

A Packaged Tour to China :Visiting Land of Dragons, Including 
A Cruise in Baofeng Lake , A Cable Car to Tianmen mountains 

ณฐัจรินญ ์เจริญชยัรัตน 
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บทคดัย่อ 
         บริษัท ซีโก้ ทราเวล จ ากัด  เ ป็นบริษัททัวร์ ท่ีน า

นกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(out bound)จดั
น าเท่ียวแบบหมู่คณะและบริหารจดัการในดา้นการจดั
ทวัร์ทั้งส้ิน ด าเนินธุรกิจแบบ WHOLESALE ท่ีติดต่อ
กบับริษทัทวัร์หลายบริษทั รวมถึง บริษทัสายการบิน
และ Land Operator เปิดเส้นทางหลากหลายเส้นทาง 
ไดแ้ก่ ทวัร์เอเชีย ทวัร์ยุโรป ทวัร์ตะวนัออกกลางและ
ทัวร์AECรวมกว่า200เส้นทางผูจ้ ัดท าเห็นว่าคนไทย
นิยมไปเท่ียวประเทศจีนเน่ืองจากค่าใชจ่้ายไม่มากนัก
และการเดินทางใช้เวลาน้อย ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเ ท่ียวทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก จึงได้จัด
โปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน: ตลุยแดนมงักร ล่องเรือ
ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู  นั่งกระเชา้สู่เขาเทียนเหมินซาน”
ซ่ึงโปรแกรมน้ีเป็นท่องเท่ียวในภูมิภาคของประเทศจีน
เป็นทริป เยือน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ เมืองจางเจ่ียเจ้ีย เมือง
ฉางซา เมืองเฟ่ิงหวง ในมณฑลหูหนานทางใตข้องจีน 
แต่ละเมืองมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั และเพื่อเป็นอีกหน่ึง
ทางเลือก ส าหรับนักท่องเ ท่ียวท่ีต้องการเปล่ียน
บรรยากาศจากใน เ มือง ใหญ่มาพักผ่อนสัมผัส
บรรยากาศในต่างจงัหวดั ท่องเท่ียวยอ้นยุค ชมความ
งามของสถาปัตยกรรมจีน สมัผสัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชน

กลุ่มน้อยริมแม่น ้ า ซ่ึงจะท าให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสั
กบัความแปลกใหม่ในการท่องเท่ียว 
 ค าส าคัญ : ธุรกิจWHOLESALE โปรแกรมท่องเท่ียว  
จดัน าเท่ียวแบบหมู่คณะ ประเทศจีน 
Abstract 
Zego Travel Company Limited is a tour company that 
takes tourists on overseas trip, offering services for 
group travels and organization management for all 
tours. They operate the business as a wholesaler who 
has contacts with many tour companies, including 
airlines and land operators. They operate many routes, 
e.g. Asia tour, Europe tour, Middle East tour, and 
AEC tour, totaling 200 routes. The team found that 
Thai people like to visit China as the expenses are not 
too high, and the travel time is not too long. China has 
a large number of historical tourism sights, so during 
an internship we arranged a packaged tour to 
China:visiting Land of Dragons, including a Cruise in 
BaoFeng lake, a Cable car to Tianmen 
mountains.This tour program covers various regions  
of China, visiting 3 cities: Zhangjiajie, Changsha, and 
FengHuang in Hunan region in the Southern pat of 



 

 

China. Each city has different highlights, and is 
offered as an alternative to tourists who would like to 
change from large city visits to a more local cities, 
visiting historical sights, and Chinese architectures. 
All of these initiatives will give new experience to  
the tourists. 
Keywords: Wholesale , Program Tour, Group 
Inclusive Tour,China 
ทีม่าและความส าคญั 
 การท่อง เ ท่ียวต่ างประเทศของคนไทย
กลายเป็นกระแสนิยมอย่าง เห็นได้ชัดในทุกช่วง
เทศกาลวนัหยุดยาวหรือปิดเทอม อย่างท่ีทราบกนัว่า
แนวโน้มคนไทยนิยมไปเท่ียวต่างประเทศในแต่ละปี
เพ่ิมมากข้ึน บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ทวัร์ท่ีมีลกัษณะด าเนินการธุรกิจแบบWholesale ท่ีท า
หน้าท่ีด้านการผลิตทัวร์ครบวงจรและจ าหน่ายทัวร์
แบบหมู่คณะตั้งแต่ 10ท่านข้ึนไป บริษทัทวัร์เอเจนซ่ี
เพ่ือกระจายสู่ลูกคา้รายย่อยต่อไป กลุ่มลูกคา้หลกัของ
ทางบริษัทคือเอเจนซ่ีตัวแทนโดยเป็นการจัดทัวร์
ต่างประเทศทั้งส้ิน อาทิ เอเชีย ยุโรป ตะวนัออกกลาง 
และประเทศAECมีโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
เส้นทางกวา่ 200 เส้นทางให้เลือกเดินทาง ผูจ้ดัท าเห็น
วา่คนไทยนิยมไปเท่ียวประเทศจีนเน่ืองจากค่าใชจ่้าย
ไม่มากนักและการเดินทางใชเ้วลาน้อยประกอบกบัมี
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์จ านวนมาก จึงไดจ้ดั
โปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน:ตะลุยแดนมงักรล่องเรือ
ทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู นัง่กระเชา้สู่เขาเทียนเหมินซาน ซ่ึง
โปรแกรมน้ีเป็นการท่องเท่ียวในภูมิภาคของประเทศ
จีนและเป็นทริปเยือน 3 เมืองซ่ึงไดแ้ก่ เมืองจางเจ่ียเจ้ีย 
เมืองฉางซาเมืองเฟ่ิงหวง ในมณฑลหูหนานทางใตข้อง
จีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนั และเพ่ือเป็นอีก
หน่ึงทางเลือก ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเปล่ียน
บรรยากาศจากใน เ มืองใหญ่มาพักผ่อนสัมผัส

บรรยากาศในต่างจังหวดั ท่องเท่ียวยอ้นยุคชมความ
งามของสถาปัตยกรรมจีน สมัผสัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชน
กลุ่มน้อยริมแม่น ้ า ซ่ึงจะท าให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสั
กบัความแปลกใหม่ในการท่องเท่ียว 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจีนใน
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ 
ใหก้บั บริษทัซีโก ้ทราเวลจ ากดั 

2. เป็นตัวเลือกใหม่ให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี
สนใจดา้นวฒันธรรมและธรรมชาติ 
ขอบเขตโครงงาน 

-ขอบ เขตด้าน เวลาและสถาน ท่ี คือวัน ท่ี  1 4 
พฤษภาคม 2561-25 สิงหาคม 2561 

-ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาจากรูปแบบโปรแกรมท่ี
มีอยู่แลว้และคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติม จากอินเตอร์เน็ต 
แผน่พบั ขอ้มูลในไฟลง์านของบริษทั 

- ขอบเขตประชากร คือ ทุกเพศ-วยั 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1.  บ ริษัท ซีโก้ ทรา เวล จ ากัด  ได้โปรแกรม

ท่องเท่ียวประเทศจีนในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง 
ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ เ พ่ื อ เ ส น อ แ ก่
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจทวัร์ประเทศจีน 

 2. นกัท่องเท่ียวมีเสน้ทางท่องเท่ียวใหม่ในเชิง
วฒันธรรมและธรรมชาติ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 1.ศึกษาคน้ควา้โปรแกรมเดิมของบริษทั 
 2.คิดหวัขอ้โครงงาน 
 3.ปรึกษาอาจารย/์พนกังานท่ีปรึกษา 
 4.ศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่ีจะไป 
        5.เขียนโปรแกรม 

  6.คิดราคายานพาหนะท่ีพกั อาหาร.เหมาะสม 
        7.จดัท าแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์ 



 

 

        8.สรุปท าเล่มโครงงานพิจารณาความ 
        9.ส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 
 ฮาร์ดแวร์ 

 Tablate 
 โทรศพัทมื์อถือ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ซอฟต์แวร์ 
 โปรแกรม Microsoft Office  
 โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
 โปรแกรม Google Map 

ผลการปฏิบัตงิาน 
 1. ก าหนดวนัเดินทาง 

2. จดัหายานพาหนะ 
3. จดัหาท่ีพกั 
4. เอกสารใชใ้นการเดินทาง 
5. ขอ้ควรทราบก่อนออกเดินทาง 
6. วางแผนเสน้ทางและจุดท่องเท่ียว 
7. การคิดราคาทวัร์ 
8.โปรแกรมท่องเท่ียว 
9. ตวัอยา่งแบนเนอร์ 

โปรแกรมท่องเทีย่วเมอืงจนี:การจดัโปรแกรมท่อง 
เทีย่วเมอืงจนี:ตะลุยแดนมงักร ล่องเรือทะเลสาบเป่า
เฟ่ิงหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทยีนเหมนิซาน 
 

 

 

 

 

 
วนัแรก สนามบินดอนเมอืง-ฉางซา 

15.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง
 อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน3
ประตู 1โดยสายการบินแอร์เอเซียFD 
 พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ
 และด าเนินการขั้นตอนกาเช็คอิน 
 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 3 ชัว่โมง 
 15 นาที)เวลาทอ้งถ่ินจีนเร็วกวา่
 ไทย 1ชัว่โมง 
18.10 น. เดินทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวง

หัว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน 
โดยสายการบินAirAsiaเท่ียวบิน 

   ท่ี FD540 พร้อมอาหารบนเคร่ือง 
22.25 น. ถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว  ผ่าน

พิธีการตรวจคนเข้าเ มืองและ
ศุลกากรน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ี
พกั 

พกัที ่ HolidayInn Express Liuyang 
Development  ZoneHotel(4ดาว
หรือเทียบเท่า)(ระยะทางห่างจาก
สนามบินฉางซา 8 กม. 

 ใชเ้วลา10นาที) 
วนัที ่ 2 ฉางซา–เขาเทยีนเหมนิซาน
 หมู่บ้านโบราณเฟ่ิงหวง 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ  
 หอ้งอาหารของโรงแรม 
7.30 น. เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน

ภูเขาเทียนเหมินซานตั้ งอยู่ใน
เมืองจางเจ่ียเจ้ีย มณฑลหูหนาน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
ระหวา่งทาง ณ ภตัตาคาร 



 

 

13.00 น. ถึง เข า เ ทียนเห มินซานน า ท่ าน ข้ึน
กระเชา้ลอยฟ้าจากผา่นตวั  เมืองจางเจ่ีย
เจ้ียสู่ประตูสวรรคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นเขา 

 เทียนเหมินซานสาเหตุท่ี เ รียกว่าประตู
 สวรรคเ์พราะวา่ภูเขาเกิด ระเบิดข้ึนเอง
 โดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ ้าหรือประตู
 สวรรค์ ระหว่างนั่งกระเช้า มองเห็น
 บรรยากาศทั่วเมืองจางเจ่ียเจ้ีย ยอดเขา
 แหลมนับร้อยสูงเสียดฟ้าแปลกตาแบบ
 ท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อนจากนั้นจะพบ
 ทางเดินลงมาท่ีSkywalkทางเดินกระจก
 รอบเขาเทียนเหมินซานนับเป็นจุดท่ีผู ้
 มาเยือนเทียนเหมินซานปรารถนาท่ี
 จ ะ ต้ อ ง ม า พิ ชิ ต ค ว า ม สู ง แ ล ะ
 หวาดเสียวใหไ้ดส้กัคร้ัง 
16.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟ่ิงหวง  
 เมืองเฟ่ิงหวงเป็นเมืองเล็กๆสร้างข้ึน
 ตั้งแต่สมยัราชวงศ์ชิงอายุกว่า400 ปี อยู่
 ท่ามกลางหุบเขามีแม่น ้ าถั่วเจียงไหล
 ผ่าน บริเวณริมแม่น ้ าเต็มไปด้วยบ้าน
 โบราณ ซ่ึง เ ป็นบ้านยกสูง เ รียงราย
 ตลอดสองฝ่ังของแม่น ้ า มีชนเผ่าถูเจ่ีย
 และชาวมง้ตั้งถ่ินฐานอยูท่ี่น่ีมานานกว่า
 หลายร้อยปีน าท่านเท่ียวชมชมหมู่บา้น
 โบราณสุดคลาสสิคสัมผสับรรยากาศ
 ยามค ่ าคืนโบราณทุกหลังจะเปิดไฟ
 สีสันสวยง ามนอกจากบ้านสไตล์
 คลาสสิคยงัมีบาร์ ร้านนั่งชิลล์ และร้าน
 ขายของกินอาหารพ้ืนเมืองใหล้ิ้มลอง 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ โรงแรมTianxiaPhonix Hotel (ระดบั 4

ดาว)หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3 เฟ่ิงหวง–อุทยานแห่งชาตอู่ิหลงิหยวน- 
 เขาพู่กนัวาด –ธารน า้แส้ทอง-ล่องเรือ
 ทะเลสาบเป่าเฟิงหู-ถนนซีปู้เจีย่ 
เช้า  เช้าน้ีท่ีเมืองโบราณเฟ่ิงหวงก่อนท่ีจะ

เดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติอู่หลิง
หยวน  ให้ ท่ านได้แวะ ถ่ าย รูป  ชม
บรรยากาศในช่วงเช้าตรู่ ท่านจะได้
สมัผสัธรรมชาติอากาศเยน็ในยามเชา้ท่ี
ยิ่งเชา้ก็ยิ่งเงียบสงบ มองเห็นวิถีชีวิตท่ี
เรียบง่ายของชาวบ้านท่ีอยู่ท่ี น่ี ซักผ้า
ริมน ้ า พายเรือหาปลาอย่างเป็นปกติซ่ึง
แตกต่างจากตอนกลางคืนโดยส้ินเชิง  

      7.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม 

8.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอู่ห
ลิงหยวน เมืองจางเจ่ียเจ้ีย ใช้เวลาใน
การเดินทาง 3ชัว่โมง 45 นาที ) ตลอด
เสน้ทางเป็นสะพานขา้มเขาเหวลึกและ
ทิวทศัน์เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติอู่ห
ลิงหยวนสถานท่ีท่องเท่ียวระดับ 5A 
ของจีนสถานท่ีท่องเท่ียวจีนแบ่งเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ 1-5A โดย 5A หมายถึง
สวยงามท่ีสุด)ได้รับการข้ึนทะเบียน
จากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 
1992 ทั้ งยงัเป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของจีนอีกดว้ยจางเจียเจ้ียข้ึนช่ือว่า
มีทัศนียภาพท่ีแปลกตาและสวยงาม
สะกดใจมาก 

เทีย่ง  รั บ ป ร ะท าน อ า ห า ร ก ล า ง วัน  ณ 
ภตัตาคารใกลอุ้ทยาน 

13.00 น. หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่าน
เข้าสู่อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนเพื่อ
ชมหุบเขาภาพเขียนสิบล้ี ดว้ยรถราง อยู่
ดา้นล่างของช่องเขาเทียนจ่ือซาน ภูเขา



 

 

หิ น เ รี ย ง ร า ย เ ป็ น แ น ว ทิ ว เ ข า ท่ี
ประกอบด้วยยอดเขามีรูปร่างต่างๆ
แปลกตา เ รี ย ง ร า ย  ก่อ ให้ เ กิ ด เ ป็ น
ภาพเขียนธรรมชาติท่ีมีความงดงามโดย
มีล าธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขา
จากนั้ นน าท่านไปยงัจุดชมธารน ้ าแส้
ทอง หรือ จินเปียนซี เป็นเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติเลียบไปกบัล าธารท่ีไหล
ไปตามช่องเขา บรรยากาศระหว่างทาง
นั้นร่มร่ืน เยน็สบาย มีจุดให้แวะชมวิว
มากมาย เม่ือแสงแดดสาดส่องยงัล าธาร
กระทบหินสีเหลือง จึงมีแสงสะท้อน
เป็นสีทองจึงเป็นท่ีมาของช่ือเรียกธารน ้ า
แสม้า้ทอง 

16.40 น. น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหูห่าง
 จากอุทยานอู่หลิงหยวน 3.6 กม.ใชเ้วลา
 ล่องเรือประมาณ 30 นาที ระหวา่งล่อง 

 เรือนั้นท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศทแสน
บริสุทธ์ิ หากสภาพอากาศเป็นใจท่านจะ
ได้เห็นหมอกท่ีลอยมาปกคลุมยอดเขา 
อีกทั้งระหว่างการล่องเรือท่านยงัจะได้
สัมผสัเสน่ห์ของคนท้องถ่ินท่ียงัคงใส่
ชุดพ้ืนเมืองอยู ่มีนกัร้องชนเผา่ หญิงชาย 
ร้องเพลงอยู่ท่ีบ้านเรือของพวกเขาให้
นกัท่องเท่ียวฟัง หลงัจากล่องเรือเสร็จก็
ตอ้งเดินลงจากเขา พอถึงด้านล่างก็จะ
เห็นน ้ าตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูไหลลง
มากเป็นภาพท่ีสวยมาก 

17.50 น.  น าท่านสู่ถนนคนเดินซีปู้เจ่ียอยู่ใกลก้บั
อุทยานจางเจ่ียเจ้ียเป็นถนนคนเดินท่ี
สร้างโดยรัฐบาลเพื่อให้ชาวบ้านได้มี
รายได้จากการมาเยี่ยมเยือน ตั้ งอยู่ไม่
ไกลจากโรงแรมท่ีเข้าพกัและอุทยาน

อู่หลิงหยวนสะดวกแก่การเดินทางมา
เดินเล่น ซ้ือของกินของฝากยามค ่าคืน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ Crowne plazazhangjiajie hotel ระดบั4 

ดาวหรือ เทียบเท่า 

วนัที4่ อุทยานอู่หลิงหยวน–ขึ้นCable car -
เขาเทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้
หล้า ลงลฟิต์แก้วยาวทีสุ่ดในโลก 

6.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม 

 7.30 น.  น าท่านสู่อุทยานอู่หลิงหยวนอีกคร้ัง
ในช่วงเชา้ (ห่างจากโรงแรม 1.7 กม.)
น าท่าน นั่ง เคเบิลคาร์ข้ึนสู่ ยอดเขา
เทียนจ่ือซาน หรือ เขาจักรพรรด์ิซ่ึง
ตั้ งอยู่ในอุทยานจางเจ่ียเจ้ียเม่ือข้ึนถึง
ยอดเขาแลว้ท่านจะไดช้มความงามของ
ทิ ว ทั ศ น์ อั น ส ว ย ง า ม ท่ี สุ ด แ ส น
ประทับใจธรรมชาตินั้ นสวยเกินค า
บรรยาย ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาสูงสุด
วดัไดถึ้ง1,250 เมตรเต็มไปดว้ยชะง่อน
ผาอนัสูงชนั ล าห้วยลึก และป่าหินยกัษ์
ในรูปลักษณะต่างๆเขาเทียนจ่ือซา
นแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั
หลายต่อหลายเร่ือง อย่างภาพยนตร์
เร่ืองอวตาร(AVATAR)หลงัจากนั้นน า
ท่านไปยงัจุดชมวิวสะพานหน่ึงในใต้
หลา้ ซ่ึงเป็นไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียวแวะ
ชมมากท่ีสุด จุดเด่นคือยอดเขาสองลูก
ท่ีโน้มหากนัเป็นสะพานโคง้ มองทะลุ
เห็นเป็นช่องขนาดไหญ่ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติท่ีน่าท่ึงและเป็นจุดท่ี



 

 

หนุ่มสาวชอบมาขอพรอธิษฐานและผูก
ผ้าแดงซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีต้องมาเก็บ
ภาพให้ได้น าท่านลงจากอุทยานโดย
ลิฟต์แก้วไป่หลง ใช้เวลาเ พียง1.28 
วนิาทีขณะท่ีลิฟตเ์คล่ือนตวัไปตามแนว
ผา นกัท่องเท่ียวจะไดช้มทศันียภาพอนั
งดงามของแนวเทือกเขาในอุทยาน 
ตลอดความสูง 326 เมตร กนัอย่างจุใจ
ถือเป็นลิฟตภ์ายนอกอาคารท่ีมีความสูง
ท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก 

 เทีย่ง  รั บ ป ร ะท าน อ า ห า ร ก ล า ง วัน  ณ 
ร้านอาหารใกลอุ้ทยาน 

13.00 น.  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ฉ า ง ซ า 
(ระยะทาง 318 กม.ใชเ้วลา 4 ชัว่โมง 15
นาที) 

  นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวง
ของ มณฑลหูหนาน  และมีค ากล่าวว่า 
"หากมาจางเจ่ียเจ้ีย แลว้ไม่ได้มาเมือง
ฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน"นคร
ฉางซาเป็นเมืองท่ีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งหน่ึง
ของจีน รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ
มณฑลหูหนาน 

17.30 น. น าท่านสู่ถนนหวงซิง ลู่ เ ป็นอีกหน่ึง
ถนนชอ้ปป้ิงหลกัของเมืองฉางซาถนน
เส้นน้ีย ังเป็นท่ีหนุ่มสาวเมืองฉางซา
เลือกท่ีจะมาเดินเล่นกนัยามค ่าคืนและ
เป็นถนนท่ีให้ท่านสามารถเลือกซ้ือของ
ฝากต่างๆ ก่อนเดินทางกลบัเมืองไทยให้
ท่านๆ ไดล้ะเลยเงินหยวนกนับรรยากาศ
ของถนนหวงซิงลู่น้ี หากเทียบกบัถนน
คนเดินของเมืองไทยเราก็เปรียบเสมือน
บรรยากาศของถนนหวงซิงลู่น้ี หาก

เทียบกบัถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็
เปรียบเสมือนย่านสยามของเรานั่งเอง 
สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในยา่นน้ีมี
สินค้าแบรนด์ เนมของจีน อาทิ เ ช่น 
เส้ือผา้ รองเท้ารูปป้ันคนท่ีเป็นแลนด์
มาร์คของถนนคนเดินแห่งน้ี 

19.50 น.  ทุกท่านพร้อมกนัท่ี สนามบินฉางชาฮวง
เหอ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน  

23.25 น. เ ดิ น ท า ง สู่  ส น า ม บิ น ด อ น เ มื อ ง  
กรุงเทพฯ โดยสายการบินAir Asia
เท่ียวบินท่ี FD541 

01.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

สรุปผล 
  จากการท าโครงงานการจดัโปรแกรมท่องเท่ียว
เมืองจีน: ตะลุยแดนมังกร ล่องทะเลสาบเป่าหู นั่ง
กระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน เป็นการจัดเส้นทาง
ท่องเท่ียวใหม่ท่ีได้อิงโปรแกรมเดิมของทางบริษัท 
น ามาปรับเปล่ียนเสน้ทางไม่ใหซ้ ้ ากบัโปรแกรมเดิมท่ีมี
อยู่และมีรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีคือชดัเจนข้ึนคือการ
ท่องเท่ียวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดก
ทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างจุดขายให้กบับริษทั เพ่ิมความ
หลากหลาย แปลกใหม่มีตวัเลือกใหลู้กคา้ไดมี้ทางเลือก
มากข้ึน 
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจ 
ณ บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดัตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 
ถึง 31 สิงหาคม 2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสห
กิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือและ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1.อาจารยปั์ญจมา  เปมะโยธิน  



 

 

ต าแหน่ง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2.นางสาวเปรมกมล ยงเมธากลุ  
ต าแหน่ง  Operation officer 
3.นายสถิตย ์ ดอกพวง   
ต าแหน่ง  Ticketing officer 

 และบุคคลท่านอ่ืนท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าในการท ารายงานคร้ังน้ี
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมี
ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนใหค้วามเขา้ใจ
กบัชีวติของการท างานจริงการปรับตวัเขา้กบัสังคม ซ่ึง
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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การจัดโปรแกรมท่องเทีย่วเมอืงจีน:ตะลยุแดนมงักร 
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู น่ังกระเช้าสู่เขาเทยีนเหมนิซาน 

A Packaged Tour to China :Visiting Land of Dragons,Including 
A Cruise in BaofengLake , A Cable Car to Tianmen mountains 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
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 บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีน านกัท่องเท่ียว
ไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ(Out bound) จดัน าเท่ียวแบบหมู่คณะและ
บริหารจดัการในดา้นการจดัทวัร์ทั้งส้ิน 
 ผูจ้ ัดท าเห็นว่าคนไทยนิยมไปเท่ียวประเทศจีนเน่ืองจาก
ค่าใชจ่้ายไม่มากนกัและการเดินทางใชเ้วลานอ้ย ประกอบกบัมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์จ านวนมาก จึงไดจ้ดัโปรแกรมท่องเท่ียว
เมืองจีน :ตลุยแดนมงักร ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู นั่งกระเชา้สู่เขา
เทียนเหมินซาน” ซ่ึงโปรแกรมน้ีเป็นท่องเท่ียวในภูมิภาคของประเทศ
จีน เป็นทริปเยือน 3 เมือง ซ่ึงไดแ้ก่ เมืองจางเจ่ียเจ้ีย เมืองฉางซา และ
เมืองเฟ่ิงหวง ในมณฑลหูหนานทางใตข้องจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นท่ี
แตกต่างกันและเพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ี
ต้องการเปล่ียนบรรยากาศจากในเมืองใหญ่มาพักผ่อนสัมผัส
บรรยากาศในต่างจังหวัด ท่องเ ท่ียวย ้อนยุค ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมจีน สัมผสัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนกลุ่มนอ้ยริมแม่น ้ า ซ่ึง
จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัความแปลกใหม่ในการท่องเท่ียว 
 

 

บทคดัย่อ 

 

 เพ่ือเป็นโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจีนในรูปแบบการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมและธรรมชาติ ใหก้บั บริษทัซีโก ้ทราเวล จ ากดั 

 เป็นตวัเลือกใหม่ใหก้บักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจดา้นวฒันธรรม
และธรรมชาติ 

  
 บริษทัซีโก ้ทราเวล จ ากดั ไดโ้ปรแกรมท่องเท่ียวประเทศจีนใน
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิง วฒันธรรมและธรรมชาติเพ่ือเสนอแก่
นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจทวัร์ประเทศจีน 
 นกัท่องเท่ียวมีเสน้ทางท่องเท่ียวใหม่ในเชิงวฒันธรรมและ
ธรรมชาติ 

 

 

1.ศึกษาคน้ควา้โปรแกรมเดิมของบริษทั(พฤษภาคม-มิถุนายน 2561) 
2.คิดหวัขอ้โครงงาน(พฤษภาคม-มิถุนายน 2561) 
3.ปรึกษาอาจารย/์พนกังานท่ีปรึกษา(พฤษภาคม-มิถุนายน 2561) 
4.ศึกษารายละเอียดโปรแกรมท่ีจะไป(มิถุนายน-กรกฎาคม 2561) 
5.เขียนโปรแกรม(มิถนุายน-กรกฎาคม 2561) 
6.คิดราคายานพาหนะท่ีพกั อาหาร(กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) 
7.ส่งใหพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจสอบ(กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) 
8.จดัท าแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์(กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) 
9.สรุปท าเล่มโครงงานพิจารณาความเหมาะสม(สิงหาคม2561) 
 

 

 

 

 

1.ก าหนดวนัเดิน    
2.จดัหายานพาหนะ /ท่ีพกั 
3.เตรียมเอกสารใชใ้นการเดินทาง  
4.เตรียมตวัก่อนเดินทาง 
5.วางแผนเสน้ทาง/เขียนโปรแกรม  
6.คิดค่าใชจ่้าย/ราคาทวัร์ 
7.ออกแบบแบนเนอร์เสนอโปรแกรมท่องเท่ียว 
 

 
จากการท าโครงงานการจดัโปรแกรมท่องเท่ียวเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร 
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟ่ิงหู นั่งกระเช้าสู่เขาเทียนเหมินซาน เป็นการจัด
เส้นทางท่องเท่ียวใหม่ท่ีได้อิงโปรแกรมเดิมของทางบริษัท น ามา
ปรับเปล่ียนเส้นทางไม่ให้ซ ้ ากบัโปรแกรมเดิมท่ีมีอยู่และมีรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีคือชดัเจนข้ึนคือการท่องเท่ียวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
และแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างจุดขายให้กับบริษทั เพ่ิมความ
หลากหลาย แปลกใหม่มีตวัเลือกใหลู้กคา้ไดมี้ทางเลือกมากข้ึน 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ขั้นตอนการจดัโปรแกรมท่องเทีย่ว 

สรุปผล 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 
ช่ือบริษทั: บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั (ZEGO TRAVEL CO.,LTD) 

ท่ีอยู:่ 22/7-9  ซอย 10 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 

สถานประกอบการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสมัภาษณ์พนักงานท่ีปรึกษา 

     จากการจดัท าโครงงานของนกัศกึษาหลงัจากสิน้สุดการฝึกงาน ณ บรษิทัซโีก ้ทราเวล จ ากดั ซึง่

เหน็ไดว้่านักศกึษาสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจ จากประสบการณ์น ามาใชไ้ดจ้รงิ โดยน าเสนอใน

รูปแบบของโครงงาน การจดัโปรแกรมท่องเที่ยวเมอืงจนีเส้นทางใหม่ ข้าพเจ้าเหน็ว่าโปรแกรมมี

ความน่าสนใจ และมรีูปแบบการท่องเที่ยวมคีวามแปลกใหม่และแตกต่างจากโปรแกรมเดมิทัง้ใน

เรือ่งของสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งทีแ่ตกต่างออกไป และโรงแรมทีพ่กัแห่งใหม่ที ่ซึง่บรษิทัยงัไม่เคย

น ามาจดัในโปรแกรมมาก่อน นบัว่าเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัครบั  

ทัง้นี้เพื่อความสมบูรณ์ของโปแกรมท่องเที่ยว อาจมกีารน ามาปรบัเปลีย่นเพิม่เตมิ ในเรื่อง

ของเวลาและราคาตน้ทุนและราคาขาย เพื่อทีจ่ะสามารถน าโปรแกรมไปใชไ้ดจ้รงิต่อไป 

 

 

 

 

สถติย ์ดอกพวง 

(พนกังานทีป่รกึษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประวตัผิู้จดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประวตัิผู้จัดท า 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวณฐัจรินญ ์ เจริญชยัรัตน 

รหัสนักศึกษา  5404400124 

ภาควชิา   การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ   ศิลปศาสตร์  

วนัทีเ่กดิ   27 กนัยายน 2535 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  27/619 ต าบลคอกกระบือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

ประวตัิการศึกษา 

ระดับช้ันประถมศึกษา โรงเรียนวดัใหม่หนองพะอง  จงัหวดัสมุทรสาคร  

ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนนวลนรดิศวทิยาคม รัชมงัคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

ระดับอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัสยาม กรุงเทพมหานคร  
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ภาควชิา  การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะ  ศิลปศาสตร์  

วนัทีเ่กดิ  27 กนัยายน 2535 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 27/619 ต าบลคอกกระบือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

ประวตัิการศึกษา 
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