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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.
Keywords: Wholesale , Program Tour, Group Inclusive Tour,China
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1

บทที่ 1
ทีม่ าและความสาคัญ
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
การท่ องเที่ ย วต่า งประเทศของคนไทยกลายเป็ นกระแสนิ ย มอย่า งเห็ นได้ชัดในทุ ก ช่ วง
เทศกาลวันหยุดยาวหรื อปิ ดเทอม อย่างที่ทราบกันว่าแนวโน้มคนไทยนิ ยมไปเที่ยวต่างประเทศใน
แต่ละปี เพิ่มมากขึ้น บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ทัวร์ ที่มีลกั ษณะดาเนินการธุ รกิจแบบ
Wholesale ที่ทาหน้าที่ดา้ นการผลิตทัวร์ครบวงจรและจาหน่ายทัวร์แบบหมู่คณะตั้งแต่ 10ท่านขึ้นไป
บริ ษ ทั ทัวร์ เอเจนซี่ เพื่ อกระจายสู่ ลูก ค้า รายย่อยต่ อไป กลุ่ ม ลูก ค้าหลักของทางบริ ษ ทั คื อเอเจนซี่
ตัวแทนโดยเป็ นการจัดทัวร์ ต่างประเทศทั้งสิ้ น อาทิ เอเชี ย ยุโรป ตะวันออกกลาง และประเทศAEC
มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลายเส้นทางกว่า 200 เส้นทางให้เลือกเดินทาง ผูจ้ ดั ทาเห็ นว่าคนไทย
นิ ยมไปเที่ ยวประเทศจีนเนื่ องจากค่าใช้จ่ายไม่มากนักและการเดินทางใช้เวลาน้อยประกอบกับมี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จานวนมาก จึงได้จดั โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร
ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ งโปรแกรมนี้ เป็ นการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคของประเทศจีนและเป็ นทริ ปเยือน 3 เมืองซึ่ งได้แก่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย เมืองฉางซาเมืองเฟิ่ งหวง
ในมณฑลหู หนานทางใต้ของจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือก
สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเปลี่ยนบรรยากาศจากในเมืองใหญ่มาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศใน
ต่างจังหวัด ท่องเที่ยวย้อนยุคชมความงามของสถาปั ตยกรรมจีน สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนกลุ่ม
น้อยริ มแม่น้ า ซึ่ งจะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อเป็ นโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจีนในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ให้กบั บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด
1.2.2 เป็ นตัวเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2561-25 สิ งหาคม 2561
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาจากรู ปแบบโปรแกรมที่มีอยูแ่ ล้วและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
จากอินเตอร์ เน็ต แผ่นพับ ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ ของบริ ษทั มาปรับใช้
1.3.3 ขอบเขตประชากร คือ ทุกเพศ-วัย
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1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.4.1 บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด ได้โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจีนในรู ปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อเสนอแก่นกั ท่องเที่ยวที่สนใจทัวร์ประเทศจีน
1.4.2 นักท่องเที่ยวมีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานเรื่ องการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน “ ตลุยแดนมังกร ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู
นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน” ผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นคว้าศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหนังสื อที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เป็ นแนว ทางสาหรับการจัดทาโปรแกรมท่องเที่ยวดังนี้
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการท่องเที่ยว
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
2.3 ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศจีน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการท่องเที่ยว
2.1.1 การท่องเที่ยว หมายถึง การที่คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้
มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้น การไปเที่ยวสถานที่ที่สวยงามหรื อทัศนี ยภาพแปลกๆหรื อเดิ นซื้ อสิ่ งของต่างๆ
เป็ นต้น การท่องเที่ยวมรหลายรู ปแบบด้วยกันทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั หลายอย่างเช่ นระยะเวลาในการท่องเที่ยว
ประเภทของการคมนาคม จานวนสมาชิก หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆเป็ นต้น
 ฉลองศรี พิ ม ลสมพงศ์ (2546)ได้ใ ห้ ค วามหมายของการท่ อ งเที่ ย วไว้ว่า การท่ อ งเที่ ย วนั้น
หมายถึง การเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อนหย่อนใจและเป็ นการพักผ่อน
ที่มีเงื่อนไขสาคัญ 3 ประการคือ
1. เดินทางจากที่อยูอ่ าศัยตามปกติไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ
3. เดินทางด้วยวัตุประสงค์ใดๆก็ตาม แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อหารายได้
 สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า การเดินทางนั้นเป็ นการเดินทาง
เพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
 ไพฑู ร ย์ พงศะบุ ต ร และวิล าสวงศ์ พงศะบุ ต ร (2542)ได้ใ ห้ ค วามหมายของการท่ อ งเที่ ย ว
(Tourism) หมายถึงการเดิ นทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่ นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พานักอาศัยประจาของ
บุคคลนั้น และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็ นการประกอบอาชีพหารายได้
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 ปรี ชา แดงโรจน์ (2544)ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ ยวไว้ว่าการท่องเที่ ยวเป็ นกิ จกรรม
อย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ ซึ่ งกระทาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากกิจการงานประจาโดยปกติจะ
เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่คานึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรื อไกลและการเดินทาง
นั้นจะมีการค้างแรมหรื อไม่
 ฐิรชญา มณี เนตร (2552) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของ มนุษยจ์ากสถานที่
ใดสถานที่หนึ่ งไปยังอีกสถานที่หนึ่ ง หรื อการเดิ นทางจากถิ่ นพานักที่อาศัยไปยัง สถานที่อื่น
เป็ นการชัว่ คราวด้วยความสมัครใจไปและเป็ นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว มิใช่
เพื่อประกอบอาชี พหรื อหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการ
แข่งขันกีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการประชุ มสัมมนาการเดินทางเพื่อเยี่ยม
ญาติ พี่นอ้ งหรื อเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็ นต้น
จากค านิ ย ามและความหมายของการท่ อ งเที่ ย วที่ ผูเ้ ขี ย นหลายท่ า นได้ใ ห้ไ ว้ส รุ ป ได้ว่า การ
เดิ นทางท่องเที่ ยวนั้นจะต้องเป็ นการเดิ นทางจากที่ หนึ่ งไปสู่ อีกที่ หนึ่ งโดยไม่มีธุรกิ จเข้ามาเกี่ ยวข้อง
อาจจะเป็ นการเดินทางเพื่อพบปะเพื่อผ่อนคลายจากการทางาน
2.1.2 นักท่องเที่ยว (tourist)
ตามความหมายของสันนิ บาตชาติที่ได้ให้คานิ ยามไว้ในปี พ.ศ. 2480 ว่านักท่องเที่ยว หมายถึ ง
บุคคลที่เดินทางอยูใ่ นประเทศหนึ่งประเทศใดที่มิใช่บา้ นเมืองที่อาศัยอยูเ่ ป็ นประจาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
24 ชัว่ โมง และได้ขยายความต่อไปอีกว่า บุคคลเช่นใด นับเป็ นนักท่องเที่ยว และบุคคลเช่นใดไม่นบั เป็ น
นักท่องเที่ยวดังต่อไปนี้ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)
1. บุคคลที่นบั เป็ นนักท่องเที่ยว ได้แก่
1.1 ผูท้ ี่เดินทางเพื่อผักผ่อนใจหรื อเพื่อสุ ขภาพ
1.2 ผูท้ ี่เดินทางไปประชุมหรื อประกอบภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
1.3 ผูท้ ี่เดินทางเพื่อทาธุ รกิจการค้าบางประการ
1.4 ผูท้ ี่เดินทางมากับเรื อที่เพลินตากับทิวทัศน์สองฝั่งน้ าแม้จะแวะพักอยูน่ อ้ ยกว่า
24 ชัว่ โมงก็ตาม
2. บุคคลที่ไม่นบั เป็ นนักท่องเที่ยว ได้แก่
2.1 ผูเ้ ดินทางมาเพื่อประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งประกอบธุ รกิจที่มีรายได้ในประเทศนั้น
โดยจะมีสัญญาไว้กบั ผูใ้ ดหรื อไม่ก็ตาม
2.2 ผูเ้ ดินทางมาเพื่อตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ ย่างถาวรในประเทศนั้น
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2.3 ผูเ้ ดินทางข้ามพรมแดนไปทางานนอกประเทศของตน
2.4 ผูเ้ ดินทางเพื่อเข้าไปเป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษาที่ อาศัยอยู่ในที่ที่จดั ไว้เป็ นหอพักนักเรี ยน
นักศึกษา
2.5 ผูเ้ ดิ นทางผ่านโดยมิได้แวะลงจากยานพาหนะเลย แม้ว่าจะเดิ นทางอยู่ในอาณาเขตของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็ นเวลามากกว่า 24 ชัว่ โมงก็ตาม
2.1.3 ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
คาว่า “อุตสาหกรรม” ตามพจนานุ กรมคือ “การกระทาสิ่ งใดๆเพื่อให้เป็ นสิ นค้า” แต่ปัจจุบนั มี
ความหมายมากกว่านั้น คือ ” กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ อย่างมีระบบการพาณิ ชย์ หรื อการผลิ ตสาขาใด
สาขาหนึ่ ง”การท่องเที่ยว คือ การดาเนิ นกิจกรรมบริ การด้านการนาเที่ยว เช่ น บริ การด้านการเดิ นทาง
บริ การด้านอาหารและการพักแรม และบริ การด้านการนาเที่ยว ซึ่ งดาเนิ นการโดยหวังผลกาไร ที่ตอ้ ง
อาศัย แรงงานและการลงทุ นสู ง โดยใช้เทคนิ ควิชาการเฉพาะ มี การวางแผน การจัดองค์ก าร และ
การตลาด ครอบคลุมธุ รกิจหลายประเภท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม
ฉันทัช วรรณถนอม(2552) กล่าวว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่ งประกอบด้วย
ธุ รกิจหลายประเภท ทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุ รกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรื อธุ รกิจสนับสนุ นต่าง
ๆ การซื้ อบริ การของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถื อได้ว่าเป็ น การส่ งสิ นค้าออกที่ มองไม่เห็ นด้วย
สายตา (Invisible Export) เพราะเป็ นการซื้ อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สิ นค้า คือ บริ การต่าง ๆ ที่
นักท่องเที่ยวซื้ อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่ งผล ประโยชน์จะตกอยูใ่ นประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชี พ
อีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อน
คลาย ความตึงเครี ยด พร้อม กับการได้รับความรู ้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีก
ครั้ง อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ในรู ปเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งจะมีส่วนช่วยสร้าง
เสถียรภาพให้กบั ดุลการชาระเงินได้ เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุน้ ให้
มีการนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่ผอู ้ ยู่ในท้องถิ่ นได้เก็บมาประดิษฐ์
เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็ นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งสรุ ปได้วา่ บทบาทและความสาคัญ
ของอุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คมและวัฒ นธรรม ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม มี
ดังต่อไปนี้
 เศรษฐกิ จไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ให้ความสาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นมาอย่างมาก
เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ ก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ท้ งั ทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม บทบาทที่เด่นชัดบทบาทหนึ่งในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็
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คือ บทบาทด้านเศรษฐกิจซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ทารายได้
ที่สาคัญให้ประเทศเป็ นลาดับต้น โดยเฉพาะการนาเงิ นตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบ
เศรษฐกิของประเทศ
 ด้านสังคมและวัฒนธรรมปกติรู ปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆสังคมจะมีการพัฒนา
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยูแ่ ล้ว จะช้าหรื อเร็ วก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยจากทั้งภายนอกละภายในมา
เป็ นตัวกระตุน้ จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรื อไม่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคม
นั้นประกอบด้วย เช่นเดียวกับการที่หากสังคมใดต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสังคมเดิมตามปกติ
มาเป็ นสังคมที่เปิ ดกว้างพร้อมรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สังคมนั้นก็จะยิ่งมี
การพัฒนาเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเป็ นหลายเท่าตัว เนื่ องจากการท่องเที่ยวต้องเกี่ ยวข้องกับ
ภาคธุ รกิจหลายฝ่ ายต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายคน ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความต้องการของ
คนที่หลากหลายผลของการท่องเที่ยวอาจไม่ได้ส่งผลต่อการทาให้วฒั นธรรมของท้องถิ่ นต้อง
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งทัน ที ท ัน ใดแต่ อ าจค่ อ ยๆ ซึ ม ซั บ อย่ า งช้ า ๆ ธุ ร กิ จ หรื อ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งใน
อุ ตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วภาคต่ า งๆที่ มี ค วามล่ อแหลมต่ อความรั บ ผิดชอบในวัฒ นธรรม
ท้อ งถิ่ น นั้น ๆ จึ ง ควรตระหนัก หมั่น สั ง เกตติ ด ตาม พัฒ นาน าวัฒ นธรรมในสิ่ ง ที่ ดี และ
วัฒนธรรมภายนอกที่แตกต่างจากของตนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแต่ตอ้ งไม่ลืมคุณค่า
วัฒนธรรมเดิมของตนด้วย
 ด้านธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม
กล่ า วคื อเมื่ อมี ก ารท่องเที่ ยวเกิ ดขึ้ นย่อมทาให้ชุม ชนในแหล่ งท่องเที่ ยวนั้นๆเห็ นคุ ณค่า ของ
สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็ นเหตุให้มีการมีการช่ วยกันรักษาสภาพภูมิทศั น์
ของสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนเพื่อสามารถดึงดู ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นและสามารถอาศัย
รายได้จากการท่องเที่ยวมาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอัน
เป็ นการนาทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า(ฉันทัช วรรณถนอม,2552)
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2.1.4 รู ปแบบของการท่องเที่ยว
รู ปแบบการท่องเที่ยว ของประเทศไทย องค์การท่องเที่ยวโลก(Goeldner and Ritchie ,2006: 428)
ได้กาหนดรู ปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการท่องเที่ยวโดยมีรูปแบบในการ
ท่องเที่ยว คือ
1.รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ(natural based tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวแหล่ง
ธรรมชาติ โดยประกอบด้วย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine eco tourism)
การท่องเที่ยวเชิงธรณี วทิ ยา (geo tourism)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (eco tourism)
การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism)
2.รู ปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวใน
แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ งประกอบด้วย
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism)
การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวติ ในชนบท (rural tourism หรื อ village tourism)
3.รู ปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) หมายถึ งการท่องเที่ยวที่
ผสมผสานการท่องเที่ยว กับความต้องการอื่นเพิ่มเติมซึ่ งประกอบด้วย
การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ (health tourism)
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (edu-meditation tourism)
การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism)
การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (adventure travel)
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay tourism)
การท่องเที่ยวพานักระยะยาว (long stay tourism)

8

2.1.5 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
อุษณี ย ์ ศรี ภูมิ (2544) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นความต้องการอย่างหนึ่ ง ทั้งทางด้านร่ างกายและ
จิตใจซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้
1. ความอยากรู ้ อยากเห็ น ในด้า นต่ า งๆ เป็ นการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ได้พ บเห็ น สิ่ ง แปลกใหม่ ด้า น
วัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างกันออกไป
2. การพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากภารกิ จประจาวัน เช่ น การเล่ นกี ฬา การ
เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริ การทางประวัติศาสตร์
3. ความสนใจทางด้านศาสนาและประวิติศาสตร์ ได้แก่ การนมัสการศาสนสถาน การท่องเที่ยว
ไปตามสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
4. อาชี พและธุ รกิ จ ได้แก่ การเดิ นทางเพื่ อส ารวจ ค้นคว้า การประชุ ม การสัมมนา การศึ ก ษา
เปรี ยบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
5. อื่นๆ ได้แก่ การเยี่ยมเยียนญาติพี่นอ้ งเพื่อนฝูงซึ่ งการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์น้ ี มักจะเกิดขึ้น
ในช่วงวันหยุด วันเทศกาลต่างๆ
สรุ ปได้ว่า วัตถุ ป ระสงค์ในการท่ องเที่ ยว คื อ ความต้องการที่ แตกต่ า งกันมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ
เดินทางเพื่อพักผ่อน ท่องเที่ยว พบสิ่ งแปลกใหม่ ศึกษาหาความรู ้ และเยีย่ มเยียน ญาติพี่นอ้ ง
2.1.6 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
PikeSteven(2008) กล่าวถึงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวว่า แหล่ง ท่องเที่ยวเป็ นการผสมผสาน
ระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ประสบการณ์ และการนาเสนอ ทรัพยากรที่จบั ต้องไม่ได้อื่นๆ แก่
ผูบ้ ริ โภค สิ่ งสาคัญคือแหล่งท่องเที่ยวเป็ นสถานที่ซ่ ึ งนักท่องเที่ยว จะเดินทางมาเยี่ยมชมหรื อพักอาศัย
ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ (6A’s) ดังต่อไปนี้
1. ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว (Available Package) เป็ นการจัดการท่องเที่ยว
ให้นักท่องเที่ ยวรู ้ สึกถึ งความสะดวกรวดเร็ ว รู ้ ถึงแหล่ งท่องเที่ ยว ในสถานที่ ที่จะเดิ นทางไป เพื่อให้
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว
2. ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้ างพื้นฐานที่เหมาะสม
เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริ การด้านอุตสาหกรรมขนส่ ง เช่น การขนส่ งทางอากาศ ทาง
บก และทางน้ า ซึ่ งจะเอื้ออานวยให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดิ นทางไปถึ ง จุดหมายปลายทางหรื อแหล่ ง
ท่องเที่ยว (Attraction) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วและปลอดภัย
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3. สิ่ งดึ งดู ดใจ (Attraction) นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สุด เพราะเป็ นจุดดึ งดูดให้
นักท่องเที่ยวเดิ นทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอาจเป็ นแหล่งธรรมชาติที่มี ความโดดเด่น หรื อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
4. สิ่ งอานวยความสะดวก (Amenities) ได้แก่ โรงแรม รี สอร์ ท และ โฮมสเตย์Bed & Breakfast
และ Guest House โดยที่พกั แรมประเภทต่างๆ จะมีสิ่งอานวยความสะดวก ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
จะทาให้มีราคาและบริ การในระดับต่างกันอีกด้วย เช่ น ภัตตาคาร บาร์ ฟิ ต เนส เซ็นเตอร์ สระว่ายน้ า
ซาวน่า และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆเป็ นต้น
5. กิ จกรรม (Activities) นับเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ เช่ นกัน ในยุค ปั จจุบนั ซึ่ ง การท่องเที่ยว
มิได้หมายเพียงแค่การเดิ นทางไปชมโบราณสถาน อนุ สาวรี ย ์ ความงดงาม ของป่ าไม้ ธรรมชาติ หาก
ความสาคัญสาหรับผูม้ าเยือน คือ การได้มีโอกาสทากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การเดินป่ า เพื่อศึกษาระบบ
นิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่ าดิบชื้ น การล่องแก่งในแม่น้ าของท้องถิ่น การปี นหน้าผา การดาน้ ารู ปแบบ
Scuba Diving หรื อ Snorkeling การพายเรื อแคนู บริ เวณป่ าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึ ก
ตลอดจนการร่ วมท ากิ จกรรมกับชุ ม ชนท้องถิ่ น เช่ น การไถนา การดานา การเกี่ ย วข้า ว การร่ วมพิ ธี
บายศรี สู่ขวัญ เป็ นต้น ซึ่ งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็ นประสบการณ์ที่อยูใ่ นความทรงจาของนักท่องเที่ยวและ
กิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
6. การให้บริ การของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service) ได้แก่ ทั้งหมดที่มีให้นกั ท่องเที่ยว อาทิ
เช่น บริ การด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณี ย ์ สถานีบริ การ น้ ามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้อง
สุ ขา เป็ นต้น
สรุ ป ได้ว่า อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ นแหล่ ง ที่ ช่ วยกระตุ ้นให้มี ก ารนาเอาทรั พ ยากรของ
ประเทศไปใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งประกอบไปด้วยธุ รกิ จและการบริ การ สิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สาคัญในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
ควรมีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ(6A’s) ได้แก่ ความสามารถในการจัด โปรแกรมการท่องเที่ ย ว
(Available Package) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) สิ่ งดึงดูดใจ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว
2.2.1 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว
มนัส สุ วรรณและคณะ(2541)ได้ใ ห้หลัก การในการจัดการการท่ องเที่ ย วโดยต้องพิจารณาการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายจะต้องพิจารณาระบบย่อยและ
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องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อม ของระบบการท่องเที่ยวไปด้วย
1.ทรั พยากรทางท่องเที่ ยว (Tourism Resource) ซึ่ งประกอบด้วยแหล่ งท่องเที่ยวตลอดจน
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. การบริ การการท่องเที่ยว (Tourism Services) อันได้แก่ การให้บริ การ เพื่อการท่องเที่ยวที่มี
อยูพ่ ้นื ที่หรื อกิจกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพื้นที่น้ นั ๆ
3. การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) โดยเป็ นส่ วนของความต้องการในการท่องเที่ยวที่
เกี่ ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่ งหมายรวมถึงกิจกรรมรู ปแบบหรื อ
กระบวนการการท่ องเที่ ยว นอกจากหลักการในการจัดการท่ องเที่ ย วซึ่ ง กล่ า วในเบื้ องต้นแล้วแนว
ทางการบริ หารและจัดการการท่องเที่ยวยังสามารถนามาวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวได้อนั ประกอบ
ไปด้วย
 แนวทางการบริ หารและจัดการ
 แนวทางการจัดการด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
 แนวทางการบริ หารและจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
 แนวทางการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น
 แนวทางการให้ประชาชนกลุ่มและองค์กรอื่นๆมีส่วนร่ วม
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ง วัฒนา (2548) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการจัดการการท่ องเที่ ย ว หมายถึ ง การ
วางแผนการท่ องเที่ ย วและดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนโดยมี ก ารจัดการบริ หาร งาน บุ คคล การ
อานวยการและควบคุ มอย่างเหมาะสม เพื่ อให้เป็ นไปตามแผนที่ ได้วางไว้ รวมทั้งมี ก ารประเมินผล
แผนการท่องเที่ยวด้วย
อารี ย ์ นัยพินิจ และฐิ รชญา มณี เนตร (2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ ย ว
หมายถึ ง การดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในด้านการวางแผนด้านการ จัดการผูร้ ับผิดชอบ การ
ควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวข้อง กับทางการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวถึง การจัดการการท่องเที่ยวที่ควรจะดาเนินการ
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีอยู่ 5 ภารกิจหลักดังนี้
1. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีบทบาทในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้สาธารณะชนได้รับรู้และทราบให้มาก
ที่สุด
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2. การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็ นการสารวจหา ข้อมูลในแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่มีอยูใ่ นพื้นที่ เพื่อเป็ นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
3. การปรับปรุ งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการจัดทา แผนงาน โครงการเพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
4. การบริ หารแหล่งท่องเที่ยว เป็ นการกาหนดแนวทางในการบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
5. การรั กษาความปลอดภัยในแหล่ งท่องเที่ ยว เป็ นการวางระบบในการ ดูแลรักษาระบบ
ความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ
สรุ ปว่า การจัดการการท่องเที่ยว คือ การกระทา หรื อปฏิบตั ิอย่างมี เป้ าหมายเพื่อสอดคล้องกับ
หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสมโดยคานึงถึงสภาพที่แท้จริ ง รวมทั้งข้อจากัดต่างๆทางสังคมและ
สภาพแวดล้อมการกาหนดแนวทางมาตรการ และแผนปฏิ บ ัติการที่ดีตอ้ งคานึ งถึ งกรอบความคิด ที่
กาหนดไว้
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2.3 ข้อมูลทัว่ ไปของประเทศจีน

รู ปที่ 2.1 แผนที่ประเทศจีน
ที่มา:https://www.iam-tour.com/country_info
ที่ต้ งั
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ดา้ นตะวันออกของทวีปเอเชี ย มีพ้ืนที่ 9.6 ล้านตารางกิ โลเมตร
นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชี ย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี
เหนือ รัสเซี ย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์ กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิ สถาน ปากี สถาน อินเดี ย
เนปาล สิ กขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร
ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้
 ประชากร
ประมาณ1,347.3 ล้านคน ไม่รวมเขตบริ หารพิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน (ปี 2554)
 เมืองหลวง
ปั กกิ่ งหรื อเป่ ยจิ งตามภาษาราชการจี น ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศ เป็ น
ศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิ จการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวัฒนธรรม เป็ นที่ ต้ งั ของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ หน่ วยงานของสหประชาชาติ และ
องค์การระหว่างประเทศ สานักข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริ ษทั ต่างชาติจานวนมาก
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 รู ปแบบการปกครอง
สถาปนา ประเทศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 มีพรรคคอมมิวนิ สต์จีนดาเนิ นการปกครอง
ประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลัทธิ มาร์ กซ์ -เลนิน และความคิดเหมา เจ๋ อตง โดยประยุกต์เข้า
กับแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความทันสมัยให้แก่ระบอบสังคมนิยม ของนายเติ้ง เสี่ ยวผิง พรรค
คอมมิวนิ สต์จีนเป็ นแกนนาในการปกครอง โดยมีพรรคการเมืองอื่นอีก 8 พรรค เป็ นแนวร่ วม
ภายใต้การปกครองในลักษณะสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบจีน
 เขตการปกครอง
การปกครองส่ ว นกลางแบ่ ง ออกเป็ น 23 มณฑล (รวมถึ ง ไต้ห วัน ) 5 เขตปกครองตนเอง
(มองโกเลีย หนิงเซี่ ย ซิ นเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครที่ข้ ึนต่อส่ วนกลาง (ปั กกิ่ง เซี่ ยงไฮ้
เทียนจิน และฉงชิ่ ง) และ 2 เขตบริ หารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า) สาหรับการปกครองในส่ วน
ภูมิภาคยังแบ่งย่อยออกเป็ นจังหวัด (Prefecture) มี 159 จังหวัด อาเภอ (County) มี 2,017 อาเภอ
เมือง (City) มี 350 เมือง และเขตในเมืองต่างๆ ประมาณ 630 เขต
 ธงชาติจีนเป็ นรู ปดาวสี เหลือง 5 ดวงบนพื้นสี แดง ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิ สต์จีน
ซึ่ งเป็ นผูน้ า ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้น ที่ประกอบขึ้นเป็ นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร
ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่ งชาติ ซึ่ งมีความหมายถึงเอกภาพของ
ประชาชนจีนทุกชนชั้นภายใต้การนาของพรรค คอมมิวนิสต์จีน

รู ปที่ 2.2 ธงชาติจีน
ที่มา:http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-info/general/index.php
 ชนชาติ มีชนชาติต่าง ๆ อยูร่ วมกัน 56 ชนชาติ โดยเป็ นชาวฮัน่ ร้อยละ 93.3 ที่เหลือเป็ นชนกลุ่ม
น้อยอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ชนเผ่าจ้วง ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตปกครองตนเองกวางสี และมณฑล
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ยูนนาน ชนเผ่าหุ ยในมณฑลหนิ งเซี่ ยและกานซู ชนเผ่าอุยกูร์ในมณฑลซิ นเกี ยง ชนเผ่าหยีใน
มณฑลเสฉวน ชนเผ่าทิเบตในเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลชิ งไห่ ชนเผ่าแม้วในมณฑล
ยูนนานและกุย้ โจว ชนเผ่าแมนจู ในมณฑลทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ชนเผ่ามองโกลในเขต
ปกครองตนเองมองโกเลี ย ในและซิ นเจี ย ง ชนเผ่าไตหรื อไทในมณฑลยูนนาน และชนเผ่า
เกาซันในไต้หวัน
ภาษา ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว้า普通话) เป็ นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆมีภาษาพูด
ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หู หนาน แต้จิ๋ว ไหหลา กวางตุง้ ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ ยงไฮ้
เป็ นต้น และการออกเสี ยงภาษาจีนกลางก็มีสาเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่น
ศาสนา ลัทธิ ขงจื้อ เต๋ า พุทธ อิสลาม และคริ สต์ โดยเฉพาะความคิดลัทธิ ขงจื้อและเต๋ ามีอิทธิ พล
หยัง่ รากลึกซึ้ งในภาษาและ วัฒนธรรมของจีนมานับพันๆ ปี
เงินตรา สกุล เงินเรี ยกว่า “เหริ นหมินปี้ ” โดยมีหน่วยเรี ยกเป็ น“หยวน” มีอตั ราแลกเปลี่ยน 1
หยวน เท่ากับ 4.68 บาท 1 ดอลลาร์ สหรั ฐ เท่า กับ 6.504 หยวน 1 ยูโร เท่ากับ 9.131 หยวน
(ปรับปรุ งเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2554)
ดอกไม้ประจาชาติ ของสาธารณรัฐจีน คือดอกพลัม หรื อดอกบ๊วย (plum blossom) ได้รับการ
กาหนดให้เป็ นดอกไม้ประจาชาติโดยสภาบริ หาร (Executive Yuan) แห่ งสาธารณรัฐจีน เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1964 ดอกพลัมมี ชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่าเหมยฮัว (อังกฤษ: meihua;
จีน: 梅花; พินอิน: méihua) เป็ นดอกไม้ที่มีสัญลักษณ์ หมายถึ งความเข้มแข็ง มัน่ คงและ
อุตสาหะ เนื่องจากดอกพลัมสามารถบานสะพรั่งที่สุดได้แม้ท่ามกลางหิ มะในฤดูหนาว

รู ปที่ 2.3 ดอกไม้ประจาชาติจีน
ที่มา:https://www.iam-tour.com/country_info
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด(ZEGO TRAVEL CO.,LTD)
ที่อยู:่ 22/7-9 ซอย 10 ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:02-408-8001 (60คู่สาย)
E-mail :info@zegotravel.com
Website:http://zegotravel.com/contack.html
Facebook :https://www.facebook.com/zegotravel/
แผนทีส่ ถานทีต่ ้งั

รู ปที่ 3.1 แผนที่สถานประกอบการ
ที่มา:http://www.zegotravel.com/map.html
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รู ปที่ 3.2 ด้านหน้าสถานประกอบการ
ที่มา:http://www.zegotravel.com/contact.html
ตราสั ญลักษณ์

ประวัติและลักษณะของธุรกิจ
บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็ นบริ ษทั ทัวร์ คุณภาพ บริ การ
ด้วยใจในราคามิตรภาพโดยมี คุ ณจักรพันธ์ ประสิ ทธิ์ วรนันท์ เป็ นผูบ้ ริ หารตลอดระยะเวลาที่เริ่ ม
ดาเนิ นงาน บริ ษทั ซี โก้มีลกั ษณะดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบ Wholesale บริ ษทั มีความชานาญงานใน
งานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมที่จดั ไว้แบบเหมาแล้วมอบให้ Travel Agent รับไปขายต่อเป็ นผู้
รวบรวมสิ นค้าและบริ การการท่องเที่ยวจากหลายๆผูป้ ระกอบการมีโปรแกรมท่องเที่ยวให้เลื อก
มากมายและได้รับการสนับสนุ นจากหลายสายการบินในการทาโปรโมชั่นใหม่ๆตลอดทั้งปี โดย
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของ Travel Wholeseller จะเป็ น Travel Agency มากกว่านักท่องเที่ยวโดยตรงและ
สิ่ งที่น่าภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิง่ ก็คือ การเรี ยกใช้บริ การบ่อยครั้ง จนกลายเป็ น “ลูกค้าประจา”ซึ่ งคาๆนี้
นับ ว่า มี ค วามหมายลึ ก ซึ้ งมากกว่า ค าว่า “บริ ก ารดี ” เพราะนั่น ย่อ มหมายถึ ง การสามารถรั ก ษา
มาตรฐานให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ พึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วในทุ ก ๆด้า นไม่ ว่ า จะเป็ นที่ พ ัก ระดับ
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มาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาดปลอดภัย การบริ การของหัวหน้าทัวร์ ที่ลว้ นแล้วแต่เต็มไป
ด้ว ยประสบการณ์ สามารถแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ต ลอดเวลาโดยไม่ ล ะเลย
สาระสาคัญของทัวร์ และความรั บ ผิดชอบอันเป็ นหลัก ประกันในคุ ณภาพ ความประหยัด ความ
ปลอดภัยและคุ ม้ ค่าที่ สุดสาหรับท่านถือเป็ นหนึ่ งในหัวใจหลักของผูม้ ีใจรักในการบริ การของเรา
โดยคานึงอยูเ่ สมอว่า “ความพึงพอใจของท่านคือผลกาไรสู งสุ ดที่เราต้องการ”
3.2 ผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กร
3.2.1 จาหน่ า ยตั๋ว เครื่ อ งบิ นห้อ งพัก โรงแรม รั บ ท าวีซ่ า และการท่ อ งเที่ ย วหลากหลาย
เส้นทางทัว่ โลก
3.2.2 ผลิ ต และจ าหน่ า ยทัวร์ แ บบหมู่ ค ณะIncentive group ที่ เ รี ย กว่า กรุ๊ ป เหมาและ
Collective groupที่เรี ยกว่า Join Tour
3.2.3 บริ การให้คาปรึ กษาและวางแผนด้านการเดินทาง ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
3.2.4 คิดและเสนอโปรแกรมที่จดั ไว้ท้ งั แบบกรุ๊ ปเหมาและJoin Tour ซึ่ งคือการที่รวบรวม
ลูกทัวร์จากที่อื่นรวมกันแล้วออกเดินทางโดยมีหวั หน้าทัวร์ ไกด์ฟรี แลนซ์เป็ นผูด้ ูแล
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.3.1 แผนกตัว๋ Ticketing
3.3.2 แผนก OP
 เขียนโปรแกรมทัวร์ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
 คิดต้นทุนของโปรแกรมทัวร์แต่ละโปรแกรมพร้อมกับตั้งราคาทัวร์
 จัดหาโรงแรมที่ดี และมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เพื่อเตรี ยมไว้ให้บริ การลูกค้า
 จัดหาร้านอาหารที่รสชาติใกล้เคียงหรื อที่คนไทยสามารถทานได้ ไว้บริ การ
 จัด เตรี ยมเอกสารส าหรั บ การเดิ น ทาง ให้ ก ับ ลู ก ค้า เช่ น การออกออกใบ ตม.
ต่างประเทศ ศุลกากรต่างประเทศ และทาแท็กติดกระเป๋ า เป็ นต้น
3.3.3 แผนก Sale
3.3.4 แผนก บัญชี
3.3.5 แผนก VISA
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ผังองค์ กรบริษัท ซีโก้ ทราเวล จากัด

คุณ จักรพันธ์ ประสิ ทธิ์ วรนันท์
(Managing Director)

คุณ วันเพ็ญ แพงผล
(General Manager)

คุณวันเพ็ญ แพงผล

คุณเอกวิทย์ กิจเพิ่มเกียรติ

(Operation
Manager)

คุณ ธนากร พวง
จาปี

(Graphic Design&IT Manager)

(Visa Officer)
คุณนวพล นวเลิศปั ญญา

คุณบุหงา ภูจ่าพล

(Ticketing Manager)

(Sale Manager)

แผนภูมิที่ 3.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างองค์กร
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3.4 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4.1 แผนก Ticketingระยะเวลา 1 เดือน 20วัน ตั้งแต่วนั ที่ 14พฤษภาคม-4กรกฎาคม 2561
 ทาหน้าที่คียข์ อ้ มูลลูกค้าทัวร์ ตามหนังสื อเดิ นทางของลูกค้า สร้ างกรุ๊ ป ทัวร์ ในระบบ
TourProพิมพ์ชื่อตรวจชื่อตามหน้าหนังสื อเดินทาง รับโทรศัพท์ เช็คราคาตัว๋ ที่นง่ั
3.4.2 แผนก Operation ระยะเวลา 1เดือน 27วัน ตั้งแต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม-31สิ งหาคม 2561
 ทาหน้าที่เตรี ยมอุปกรณ์ส่งกรุ๊ ปทุกประเทศ เช่ นทาแท็กติดกระเป๋ า ทาปกเล่มหนังสื อ
เดินทางเตรี ยมเอกสารส่ งกรุ๊ ป เช่น ทาเล่มหัวหน้าทัวร์ ตรวจเช็คเอกสาร ย่อโปรแกรม
(ใบโปรชัวร์)สาหรับออกบูธ
3.4.3 แผนก Reception ทาหน้าที่รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า
3.5 ชื่อ-ตาแหน่งที่ปรึ กษา
 นางสาวอภิญญา พานโครต ตาแหน่ง Ticketing
 นางสาวกิตติยา ลัดดาวัลย์ ตาแหน่ง Operation
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
 ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 31สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการทางาน
3.7.1 ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมเดิมของบริ ษทั
3.7.2 คิดหัวข้อโครงงาน
3.7.3 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา/พนักงานที่ปรึ กษา
3.7.4 ศึกษารายละเอียดโปรแกรมที่จะไป
3.7.5 เขียนโปรแกรม
3.7.6 คิดราคา ยานพาหนะ ที่พกั อาหาร
3.7.7 ส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบเพื่อความเป็ นไปได้และเหมาะสม
3.7.8 จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
3.7.9 สรุ ปทาเล่มโครงงานพิจารณาและความเหมาะสม

20

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน

ขั้นตอนดาเนินงาน

พฤษภาคม
2561

1.ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมเดิมของบริ ษทั
2.คิดหัวข้อโครงงาน
3.ปรึ กษาอาจารย์/พนักงานที่ปรึ กษา
4.ศึกษารายละเอียดโปรแกรมที่จะไป
5.เขียนโปรแกรม
6.คิดราคายานพาหนะที่พกั อาหาร
7.ส่งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ
8.จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
9.สรุ ปทาเล่มโครงงานพิจารณาความ
เหมาะสม

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 โทรศัพท์มือถือ
 Tablate
3.8.2 ซอฟต์แวร์
 โปรแกรม MICROSOFT WORD
 โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT
 โปรแกรม Google Map
3.8.3 หนังสื อ
 หนังสื อท่องเที่ยว ตะลุยเมืองจีน

เดือน /ปี
มิถุนายน กรกฎาคม
2561
2561

สิ งหาคม
2561
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การจัดโปรแกรมท่ องเที่ยวเมืองจีน “ตะลุยแดนมังกร ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่
เขาเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน” เป็ นการจัดท่องเที่ยวแบบหมู่คณะสาหรับ 20 ท่านเดินทางในช่วงเดือน
กันยายน มีผลการปฏิบตั ิงานดังนี้
4.1 กาหนดวันเดินทาง
4.2 จัดหายานพาหนะ
4.3 จัดหาที่พกั
4.4 เอกสารใช้ในการเดินทาง
4.5 ข้อควรทราบก่อนออกเดินทาง
4.6 วางแผนเส้นทางและจุดท่องเที่ยว
4.7 การคิดราคาทัวร์
4.8 โปรแกรมท่องเที่ยว
4.9 ตัวอย่างแบนเนอร์
4.1 กาหนดวันเดินทาง
1) เลือ กวัน เดิ นทางก าหนดโดยช่ ว งฤดู ก าลที่เหมาะสมซึ่ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วช่ ว งเดื อ น
กันยายนเป็ นช่วงที่เหมาะสมและน่าเที่ยวชมแหล่งธรรมชาติมากที่สุด
ฤดูร้อนช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิ งหาคม อากาศจะค่อนข้างร้อนสักเล็กน้อย อุณหภูมิ
เฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ ร่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายนช่วงนี้ ถือเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิ ยมมากที่สุดเนื่องจากอากาศเย็นสบายและได้เจอทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี เหลือง-ส้ม
ฤดูใบไม้ร่วงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 20 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยประมาณ 4 องศา
เซลเซี ยส ซึ่ งเดือนมกราคมจะหนาวที่สุดของปี โดยช่ วงเดือนนี้ ท่านสามารถพบเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติ
บนภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
ฤดู ใบไม้ ผลิช่วงฤดู ใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็ นอีกช่ วงหนึ่ งที่เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวเนื่องจากมีอากาศเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไป ช่วงนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 18 องศาเซลเซียส
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4.2 จัดหายานพาหนะ
4.2.1 เช่ารถ

รู ปที่ 4.1 รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นง่ั
ที่มา:http://www.asiaontour.com/chinatravelagency.html

รู ปที่ 4.2 รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นง่ั
ที่มา:http://www.asiaontour.com/chinatravelagency.html
-สาเหตุที่เลือกใช้รถโค้ชปรับอากาศ 45 ที่นง่ั เนื่องจากสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอกับ
จานวนนักท่องเที่ยว เดินทางสะดวกรวดเร็ ว เหมาะสาหรับคณะทัวร์ที่มีขนาดกลาง เบาะเอนได้ เหมา
สาหรับทัวร์ ที่มีผสู ้ ู งอายุร่วมเดินทางด้วย
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-หมายเหตุ ใช้รถบัสตลอดระยะเวลาการเดินทางตั้งแต่วนั ที่2 จนถึงวันเดินทางกลับ สิ้ นสุ ดที่
สนามบินฉางซา ฮวงหัวในวันที่ 4 เป็ นระยะเวลา 3 วัน ยกเว้นวันแรก ซึ่ งจะใช้รถรับส่ งของโรงแรม
4.2.2 จองตัว๋ เครื่ องบิน

รู ปที่ 4.3 เครื่ องบินประจาสายการบินแอร์เอเชีย
ที่มา:https://www.airasia.com/th/th/inflight-comforts/seat-options.page

รู ปที่ 4.4 ตัว๋ เครื่ องบิน
ที่มา:https://booking.airasia.com/Flight
-เหตุผลที่เลื อกใช้บริ ก ารเนื่ องจากเป็ นสายการบินที่มี เที่ยวบินตรงจากสนามบินดอนเมืองสนามบินฉางซา ทั้งไปและกลับ สายการบินไทยแอร์ เอเชียเป็ นสายการบินราคาประหยัดที่มีเอกลักษณ์
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พร้อมตอบสนองตรงความต้องการที่หลากหลายและมีความพร้อมในการให้บริ การและความปลอดภัย
สู งสุ ดด้วยเครื่ องบินแอร์บสั A320
-หมายเหตุ ใช้สายการบินแอร์เอเชีย ทั้งขาไปและกลับ
4.3 จัดหาที่พกั
4.3.1 โรงแรมคืนแรก

รู ปที่4.5 โรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone
ที่มา:https://www.booking.com/searchresults.th.html

รู ปที่ 4.6 โรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone
ที่มา:https://www.booking.com/hotel/cn/holiday-inn-express-liuyang-developmentzone.html
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-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมระดับ4ดาว ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองสะดวกแก่การเข้า
พักเนื่องจากใช้เวลาเดินทางเพียง 18 นาที ประหยัดเวลาในการเดินทาง เหมาะสาหรับเข้าพักหลังจาก
เที่ยวบินที่บินถึงค่อนข้างดึกเพราะอยูไ่ ม่ไกลจากสนามบินฉางซา
4.3.4 โรงแรมคืนที่ 2

รู ปที่ 4.7 โรงแรมTianxia Phoenix Hotel
ที่มา: http://www.txfhdjd.com/Before.html

รู ปที่ 4.8โรงแรม Tianxia Phoenix Hotel
ที่มา:http://www.txfhdjd.com/room/2.html
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-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ได้มาตรฐานและตั้งอยูห่ ่างจากเมือง
โบราณเฟิ่ งหวงไม่มาก ระยะห่าง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 16 นาที ซึ่ งง่ายต่อการเดินทางไปเที่ยวเอง
ในชัว่ โมงอิสระของนักท่องเที่ยว

4.3.5 โรงแรมคืนที่ 3

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

รู ปที่ 4.10 โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan
ที่มา:https://www.booking.com/hotel/cn/crowne-plaza-zhangjiajie-wulingyuan.th.html
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-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมที่มีการบริ การที่ดีเยีย่ มเนื่องจากเป็ นโรงแรมระดับ 5 ดาว
ดีที่สุดในย่านอู่หลิงหยวนและตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะซึ่ งไม่ไกลจาก อุทยานแห่ งชาติอุ่หลิงหยวนทา
ให้สะดวกและง่ายต่อการเดินทางใช้เวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น

4.4 เอกสารใช้ในการเดินทาง

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างหนังสื อเดินทาง(Passport)
ที่มา: https://www.japankakkoii.com/japan-travel/passport/

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างวีซ่านักท่องเที่ยว
ที่มา: https://www.worldwantswandering.com/2016/02/10/visa-
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รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างใบตม.
ที่มา:https://www.panda.co.th
4.5 ข้อควรทราบก่อนออกเดินทาง
สภาพอากาศ: ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน ช่วงนี้ถือเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากอากาศเย็นสบายและได้เจอทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นสี เหลือง-ส้ม
ฤดูใบไม้ร่วงมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูท่ ี่ 20 องศาเซลเซียส

รู ปที่ 4.14 สภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วง
ที่มา: http://meetawee.blogspot.com/2014/06/1.html
เวลา: เวลาในจีนเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง เมื่อเดินทางถึงเมืองจีน กรุ ณาปรับเวลาให้เร็ ว
ขึ้นอีก 1 ชัว่ โมง เพราะทางกรุ๊ ปทัวร์ จะนัดหมายเป็ นเวลาจีนเท่านั้น
การโทรศัพท์ : การใช้โทรศัพท์มือถือที่เมืองจีน โทรศัพท์มือถือจะใช้ได้เฉพาะเครื่ องที่ขอ
อนุญาตเปิ ดใช้ต่างประเทศ (เปิ ด Roaming) สามารถโทรเข้า-รับได้ทุกสาย กรณี โทรกลับประเทศไทย
แต่ค่าโทรศัพท์จะแพงมาก นาทีละ 73 บาท(AIS) กด +66 ตามด้วยรหัสจังหวัดหรื อมือถือ (ตัด 0 ออก)
ตามด้วย เบอร์ โทรศัพท์ปลายทาง หรื อถ้ารับสาย จากเมืองไทย นาทีละ 54 บาท(AIS) ทางที่ดีไม่ควรใช้
แต่ถา้ จาเป็ นสาหรับธุ รกิจก็คุม้ หรื อถ้าจะให้ประหยัดก็ให้ซ้ือ Sim Card ของจีนใช้ สามารถโทรออกได้
นาทีละประมาณ 20-30 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไกด์ทอ้ งถิ่น หรื อหัวหน้าทัวร์
กล้ องถ่ ายรู ป : อุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล เช่น SD Card และอุปกรณ์ในการชาร์ตต่างๆ สาย
ชาร์ ต หรื อแบตเตอรี่ ควรเตรี ยมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะถ่านใส่ กล้องถ่ายรู ป ที่ต่างประเทศราคาจะสู ง
มา
ยาประจาตัว : หากใครมีโรคประจาตัว ควรจัดเตรี ยมไปให้เพียงพอกับจานวนวันที่เดินทาง
(ท่านที่แพ้อากาศหนาวกรุ ณาเตรี ยมเครื่ องกันหนาวเป็ นพิเศษ)
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ภาษา: ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรื อ ผูท่ งฮว่า เป็ นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มี
ภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน กวางตุง้ ไหหลา และฮกเกี้ยน สาหรับภาษาอังกฤษจะ
ใช้กนั ตามโรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ระบบไฟฟ้าจีนใช้ระบบกระแสไฟแบบ AC 220 V, 50 Hz. อาคารส่ วนใหญ่ในประเทศใช้
ปลัก๊ ไฟแบบมาตรฐาน แต่ก็ยงั มีบางที่ที่ยงั ใช้ปลัก๊ แบบสามตาอยู่ ดังนั้น หากท่านต้องการนาอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าจากเมืองไทยไปใช้ดว้ ย กรุ ณานาตัวแปลงหรื อปลัก๊ แบบใช้ได้ทวั่ โลกติดตัวไปด้วย โดย
จะมีให้บริ การตามโรงแรมในจีนบางแห่ง

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างปลัก๊ ไฟและหัวแปลงไฟที่ใช้ในจีน
ที่มา:https://www.thaitravelcenter.com/travel-info/china.asp
้
อาหารพืนเมื
้ องเป็ นอาหารสไตล์หูหนาน หรื อที่รู้จกั กันในนาม "เซียงไช่" อาหารในพื้นที่น้ ีจะ
เน้นความมันและเข้มข้น ให้ความสาคัญกับสี สันของอาหาร โดยมากนิยมใช้พริ กและเนื้อรมควันเป็ น
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีครบทุกรสชาติโดยเฉพาะรสเผ็ดและเปรี้ ยวที่เป็ นกลิ่นอายของอาหาร
เมืองนี้

รู ปที่ 4.16 หัวปลานึ่งราดซอสพริ กอาหารขึ้นชื่อของหูหนาน
ที่มา:http://meetawee.blogspot.com/2014/06/1.html
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4.6 วางแผนเส้นทางและจุดท่องเที่ยว
-ขาไป : เป็ นการเดินทางในรู ปแบบเส้นทางตรง ไม่วกวน โดยเริ่ มจากเมืองฉางซา – เมืองจางเจี่ยเจี้ย
และเมืองเฟิ่ งหวง
-ขากลับ : ใช้เส้นทางเดิมเดียวกับขาไป ซึ่ งเป็ นเส้นทางที่ดีที่สุด ใช้เวลาน้อยสุ ดที่ 4 ชัว่ โมง 34 นาที ออก
จากเมืองจางเจี่ยเจี้ย ไปยังสนามบินฉางซา
-ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทาง : รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นง่ั ตลอดการเดินทางตั้งแต่วนั ที่ 2 จนถึง วัน
เดินทางกลับสู่ สนามสนามบินฉางซา ฮวงหัว

วันที่
1

2

3

4






ตารางสรุ ปการเดินทางในแต่ ละวัน
สถานที่
สนามบินฉางซาฮวงหัว
โรงแรม Holiday Inn Express Liuyang
Development Zone
เขาเทียนเหมินซาน
Sky Walk ระเบียงกระจก

ตาแหน่ ง/ทีต่ ้งั
 เมืองฉางซา

 เมืองจางเจี่ยเจีย้

 หมู่บา้ นโบราณเฟิ่ งหวง
 โรงแรมTianxia Phoenix Hotel

 เมืองเฟิ่ งหวง






 เมืองจางเจี่ยเจีย้

อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน
ถนนคนเดินซีปู้เจี่ย
Crowne plaza Zhangjiajie Wulingyuan Hotel
อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน
-ขึ้นกระเช้า-เขาเทียนจื่อซาน
-สะพานหนึ่งในใต้หล้า
-แก้วยาวที่สุดในโลก

 เมืองจางเจี่ยเจีย้
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 ถนนหวงซิงลู่
 สนามบินฉางซาฮวงหัว

 เมืองฉางซา

4.6.1 เส้ นทางวันที่ 1
1.1สนามบินฉางซาฮวงหัว -โรงแรมHoliday Inn Express Liuyang Development Zone

รู ปที่ 4.17 เส้นทางวันที่ 1
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 ระยะทาง 14.1 กิโลเมตร จากสนามบินฉางซาไปยังโรงแรม HolidayInn Express Liuyang
Development Zone ใช้เวลาในการเดินทาง 18 นาที

รู ปที่ 4.18 โรงแรมHoliday Inn Express Liuyang Development Zone
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ที่มา:https://www.booking.com/searchresults.th.html
-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมระดับ4ดาวและตั้งอยูไ่ กล้กบั สนามบินฉางซา
เนื่องจากเที่ยวบินมาถึงค่อนข้างดึกดังนั้นจึงเลือกโรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development
Zoneเป็ นโรงแรมที่เข้าพักในวันที่ 1

4.6.2 เส้ นทางวันที่ 2
2.1โรงแรมHoliday Inn Express LiuyangDeVelopment Zone เขาเทียนเหมินซาน

รู ปที่ 4.19 เส้นทางวันที่ 2
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 ระยะทาง 387 กิโลเมตร จากโรงแรม Holiday Inn Express Liuyang Development Zone Hotel
ถึง เขาเทียนเหมินซาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 11 นาที

รู ปที่ 4.20 เขาเทียนเหมินซาน
ที่มา: https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
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-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้ เพราะเขาเทียนเหมินซาน จัดเป็ นหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในโลกเป็ น 1 ใน
4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน"มีคากล่าวว่าหากใครมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาขึ้นเขาเทียนเห
มินซานแห่งนี้ เหมือนมาไม่ถึงจางเจียเจี้ย" มีช่องเขาที่ระเบิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนเกิดเป็ นปากถ้ าที่มี
แสงลอดผ่าน หากมองจากด้านล่าง จะมีรูปทรงคล้ายกับกระจกที่ต้ งั อยูบ่ นเขา
-กิจกรรมทีเ่ ขาเทียนเหมินซาน
1. นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซานด้วยความยาวของเส้นทางกระเช้า มีความยาว 7 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.21 เขาเทียนเหมินซาน
https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
2. หวาดเสี ยวสุ ดกับทางเดินกระจกใสเลียบผาเทียนเหมินซาน เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวห้ามพลาด

รู ปที่ 4.22 เขาเทียนเหมินซาน
https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
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2.2 เขาเทียนเหมินซาน - เมืองโบราณเฟิ่ งหวง

รู ปที่ 4.23 เส้นทางวันที่ 2
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 ระยะทาง 240 กิโลเมตร จากเขาเทียนเหมินซานถึง เมืองโบราณเฟิ่ งหวง ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่ โมง 51 นาที

รู ปที่ 4.24 เมืองโบราณเฟิ่ งหวง
ที่มา:https://mgronline.com/travel/detail/9590000087512
-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้ เพราะความเป็ นเอกลักณ์ที่น่าหลงไหลและยังคงความดั้งเดิมของ
เมืองโบราณที่มีแม่น้ าไหลผ่านเมืองบ้านเรื อนแบ่งเป็ นสองฝั่งบ้านไม้ยกทรงสู งเรี ยงรายตั้งอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติ มีอายุยาวนาน 300 ปี กลางวันเหมาะกับการเดินเที่ยวชมรอบเมือง ถ่ายรู ปเป็ นอย่างมากใน
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ยามค่าคื นก็สวยแปลกตาจากแสงไฟสี เหลืองส้มตกแต่งอย่างสวยงาม มีร้านนั่งชิ ลล์ ร้ านอาหารเล็กๆ
ร้ า นเครื่ อ งดื่ ม บาร์ และอาหารปิ้ งย่า งมากมาย คล้า ยๆกับ ย่า นเยาวราชบ้า นเรานอกจากอาหารที่
หลากหลายยังเป็ นที่รวมที่พกั เช่น เกสเฮาท์น่ารักๆอยุใ่ นเมืองโบราณราคาไม่แพงมากค่ะ ที่นี่ไม่ได้เป็ น
เพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ด้ งั เดิมแล้วที่นี่คือหมู่บา้ นชนเผ่าชาวม้งซึ่งอาศัยอยูท่ ี่นี่มาช้านานก่อนที่จะกลาย
มาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบนั

รู ปที่ 4.25 เมืองโบราณเฟิ่ งหวงในยามค่าคืน
ที่มา:http://airasiagotravelreview.com/travel-experience/6530

รู ปที่ 4.26 เมืองโบราณเฟิ่ งหวงในตอนกลางวัน
ที่มา:http://airasiagotravelreview.com/travel-experience/6530
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2.3 เมืองโบราณเฟิ่ งหวง - โรงแรมTianxia Phoenix Hotel

รู ปที่ 4.27 เส้นทางวันที่ 2
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร จากเมืองโบราณเฟิ่ งหวง ถึง โรงแรมTianxia Phoenix Hotelใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 16 นาที

รู ปที่ 4.28โรงแรมTianxia Phoenix Hotel
ที่มา: http://www.txfhdjd.com/Before.html
-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว ได้มาตรฐานและตั้งอยูห่ ่างจากเมือง
โบราณเฟิ่ งหวงไม่มาก ระยะห่าง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 16 นาที ซึ่ งง่ายต่อการเดินทางไปเที่ยวเอง
ในชัว่ โมงอิสระของนักท่องเที่ยว
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4.6.3 เส้ นทางวันที่ 3
3.1 โรงแรมTianxia Fenghuang hotel - อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน

รู ปที่ 4.29 เส้นทางวันที่ 3
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จากโรงแรมTianxiaFenghuang hotelถึง อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนระยะทาง 252 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง 47 นาที

รู ปที่ 4.30 อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน(จางเจี่ยเจี้ย)
ที่มา:https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้ อุทยานแห่ งชาติอู่หลิ่งหยวนเป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของจีน
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก เป็ นมรดกทางธรรมชาติที่มีภูมิทศั น์ตระการตา
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ที่สุด มีหุบเขาชันน่ าตื่ นตาตื่นใจ ทั้งยังเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ที่มีชื่อเสี ยงเรื่ อง อวตาร จึงเป็ นชื่ อเรี ยก
หุบเขาอวตารนัน่ เอง ทั้งภายในอุทยานยังมีจุดท่องเที่ยวที่ตอ้ งไปเยี่ยมชมได้แก่ เขาภาพวาดสิ บลี้ ลาธาร
แส้มา้ ทอง สะพานหนึ่งในใต้หล้า หุ บเขาอวตาร และสิ่ งที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงอุทยานแห่ งชาติแห่ งนี้ คือ
นัง่ Cable car ขึ้นสู่ หุบเขาอวตาร ชมความงามของยอดเขากว่า ยอดบนจุดชมวิว และลงเขาด้วยลิฟต์แก้ว
ไป่ หลงเร็ วที่สุดในโลก ซึ่ งเป็ นลิฟต์กลางแจ้งที่อยูก่ บั หน้าผาใช้เวลาในการลงเพียง 1นาที
จุดชมทีจ่ ัดอยู่ในโปรแกรมวันที่ 3

รู ปที่ 4.31 ภาพเขียนสิ บลี้(ภายในอุทยาน)
ที่มา:http://www.tripdeedee.com/traveldata/zhangjiajie/zhangjiajie-01.php

รู ปที่ 4.32 ภาพเขียนสิ บลี้(ภายในอุทยาน)
ที่มา:https://mgronline.com/travel/detail/9570000054106
ภาพเขี ยนสิ บ ลี้ เป็ นเขตช่ องแคบที่ มี ทศั นี ย ภาพงดงาม มี ย อดเขาแปลกพิสดาร หิ นยัก ษ์ที่ มี
รู ปร่ างลักษณะต่างๆมากมาย ผูช้ มสามารถจินตนาการหิ นผาเป็ นภาพต่างๆสามารถนัง่ รถรางหรื อเดิน
เที่ยวชมก็ได้ ระยะเส้นทางเดินชมยาว 4 กิโลเมตร หากนัง่ รถราง ไป-กลับราคา 52 หยวน /คน
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รู ปที่ 4.33 ลาธารแส้มา้ ทอง
ที่มา:http://www.hippoontour.com/program/face

รู ปที่ 4.34 ลาธารแส้มา้ ทอง
ที่มา:https://travelblog.expedia.co.th/ecotourism
ลาธารจินเปี ยนซี หรื อ ลาธารแส้ทอง เป็ นเส้นทางเดินเท้า ที่มี ลาธารไหลวนไปตามช่ องเขามี
การสร้ างสะพานเล็ กๆ ข้ามล าธารไว้ใ ห้นักท่ องเที่ยวเดิ นชื่ นชมวิวกัน ในลาธารก็จะเห็ นเป็ นสี ทอง
สวยงามจากแสงตกกระทบสะท้อนหิ นในล าธาร ล าธารแส้ มา้ ทองแห่ งนี้ จึง เป็ นจุ ดชมล าธารน้ า ใส
ท่ามกลางการแวดล้อมของขุนเขาที่ดูแปลกตา แต่สาหรับคนจีนแล้ว เขาเชื่อกันว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์
มาก เพราะเป็ นจุดที่มีลาธาร 4 สายไหลมาบรรจบกัน ณ บริ เวณที่มีประตูหิน 4 ช่องมาพบกันพอดี
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3.2 อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน - ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู

รู ปที่ 4.35 เส้นทางวันที่ 3
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จากอุทยานแห่ งชาติ อู่หลิ งหยวน ไปยัง ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ระยะทาง 3.6 กิ โลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง 10 นาที เมื่อถึงประตูทางเข้า จะมีรถคอยบริ การรับ-ส่ ง ถึงที่-เดินเท้าต่อประมาณ 15 น.

รู ปที่ 4.36 ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู
ที่มา:http://thaiaeccentertravel.com/index.php?route=product
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-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะเป็ นทะเลสาบที่สวยงามเป็ นทะเลสาบอยูบ่ นช่องเขาสู งมี
อากาศบริ สุทธิ์ น้ าใสมาก เพราะที่นี่ค่อนข้างใส่ ใจในสิ่ งแวดล้อมใช้แบตเตอรี่ แทนน้ ามันในการล่องเรื อ
จึงทาให้ที่นี่มีอากาศบริ สุทธิ์และน้ าใส ล้อมรอบด้วยป่ าไม้อุดมสมบูรณ์และยอดเขา ภูเขาที่นี่มีรูปร่ าง
แปลกตาสวยงาม จุดเด่นอยูท่ ี่หินที่รูปร่ างเหมือนหน้าผูห้ ญิง การเที่ยวชมอาศัยโดยการล่องเรื อที่มีเตรี ยม
ไว้บริ การโดยจะใช้เวลาล่องเรื อ 30 นาที ตอนเดินลงเขาจะพบกับน้ าตกฉีเฟิ ง ให้ได้แวะชม ถ่ายรู ป

รู ปที่ 4.37 น้ าตกฉีเฟิ ง(ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู)
ที่มา: https://www.facebook.com/welovetogodotcom/photos
น้ าตกฉี เฟิ ง ตั้งอยูด่ า้ นล่างของทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู เป็ นน้ าตกจากทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหูไหลลงมา
ที่นี่ยงั เป็ นฉากถ่ายทาหนังเรื่ องไซอิ๋วอีกด้วย เหมาะเป็ นเป็ นจุดแวะพัก ถ่ายรู ป หลังจากเดินลงมาจาก
ทะเลสาบ
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3.3 ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู - ถนนคนเดินซีปู้เจี่ย ( เมืองจางเจี่ยเจี้ย )

รู ปที่ 4.38 เส้นทางวันที่ 3
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จาก ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู ไปยัง ถนนคนเดินซีปุ้เจี่ย ระยะทาง 4.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
12 นาที

รู ปที่ 4.39 ถนนคนเดินซีปู้เจี่ย (เมืองจางเจี่ยเจี้ย)
ที่มา: http://meetawee.blogspot.com/2014/07/6.html
-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้
เป็ นถนนคนเดินที่สร้างโดยรัฐบาลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการมาเยีย่ มเยือน ตั้งอยูไ่ ม่
ไกลจากโรงแรมที่เข้าพักและอุทยานอู่หลิงหยวน สะดวกแก่การมาเดินเล่น ที่นี่ยงั มีของกิน ของฝากที่
ระลึก ร้านเหล้าถูเจี่ยขึ้นชื่อ เครื่ องเงินและเสื้ อผ้า
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3.4 ถนนคนเดินซีปู้เจี่ย - โรงแรมCrowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan

รู ปที่ 4.40 เส้นทางวันที่ 3
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จาก ถนนคนเดินซีปู้เจี่ย ไปยัง โรงแรมCrowne Plaza ZhangjiajieWulingyuanระยะทาง 1.8
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 4 นาที

รู ปที่ 4.41 โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuan
ที่มา:https://www.booking.com/hotel/cn/crowne-plaza-zhangjiajie-wulingyuan.th.html
-เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะเป็ นโรงแรมที่มีการบริ การที่ดีเยีย่ มเนื่องจากเป็ นโรงแรมระดับ 5
ดาว ดีที่สุดในย่านอู่หลิงหยวนและตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะซึ่ งไม่ไกลจาก อุทยานแห่งชาติอุ่หลิงหยวน
ทาให้สะดวกและง่ายต่อการเดินทางใช้เวลาเพียง 4 นาทีเท่านั้น
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4.6.3 เส้ นทางวันที่ 4
4.1 โรงแรม Crowne Plaza Zhangjiajie Wulingyuan - อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน

ภาพที่ 4.42 เส้นทางวันที่ 4
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จาก โรงแรม Crowne Plaza ZhangjiajieWulingyuanไปยัง อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน
ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 นาที

รู ปที่ 4.43 อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน(จางเจี่ยเจี้ย)
ที่มา:https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
-เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้ในวันที่ 4 เพราะที่อุทยานอู่หลิงหยวนยังมีจุดชมที่ห้ามพลาดยังไม่
หมดเพียงเท่านี้ เพราะอุทยานมีพ้ืนที่กว้างมาก นอกจาก จุดชมภาพเขียนสิ บลีล้ าธารแส้ ม้าทอง แล้วยังมี
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จุดชมที่เป็ นไฮไลค์ที่เป็ นเหตุผลที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวหลายคนต้องเดินทางมาให้เห้นกับตา คือ การนัง่
เคเบิ้ล คาร์ ข้ ึนสู่ ยอด “ เขาเที ยนจื่ อซาน ” ซึ่ งมีความสู งชันหวาดเสี ยว หรื อ ที่คนไทยเรี ยก “ หุ บเขาจัก
พรรดิ์ ”จุ ดนี้ มียอดเขาหิ นปูนสู งแหลมเรี ยงรายจนน่ าทึ่ งให้ได้ชม ทั้งยังเป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ที่มี
ชื่อเสี ยงเรื่ อง อวตาร จึงเป็ นชื่ อเรี ยกของหุ บเขาอวตารนัน่ เอง อีกหนึ่ งที่คือ สะพานหนึ่ งในใต้ หล้ า เป็ น
จุดที่มีภูเขา 2 ลูกโน้มตัวเข้าหากัน เป็ นอีกหนึ่ งจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปและคล้องกันแจ อธิ ฐาน
และลงเขาเร็ วสุ ดด้วยลิ ฟต์แก้วไป่ หลงลิฟต์กลางแจ้งที่อยูต่ ิดกับหน้าผาสู งด้วยความเร็ วไม่ถึงนาทีก็ลง
จากเขาได้แล้วค่ะ
จุดชมที่จดั อยูใ่ นโปรแกรมวันที่ 4

รู ปที่ 4.44 ขึ้นเขาเทียนจื่อซานด้วย Cable car
ที่มา: https://www.mushroomtravel.com/page/zhangjiajie-china-trip/

รู ปที่ 4.45 จุดชมวิวบนเขาเทียนจื่อซาน
ที่มา: https://www.yingpook.com/30-best-of-china-part-3/
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รู ปที่ 4.46 สะพานหนึ่งในใต้หล้า
ที่มา: https://pantip.com/topic/37527435
-สะพานหนึ่งในใต้หล้าเป็ นจุดชมวิวที่อยูถ่ ดั จุดเขาเทียนจื่อซานเพียงนิดเดียว สะพานหนึ่งในใต้
หล้าเป็ นความแปลกทางธรรมชาติ ที่ภูเขา 2 ลูกโน้มตัวเข้าหากันโดยธรรมชาติสร้างขึ้นเอง เป็ นอีกหนึ่ง
จุดทีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปและคล้องกุญแจอธิฐานให้สมหวังดัง่ ภุเขาสฮงลูกที่อยูต่ ิดกัน

รู ปที่ 4.47 ลิฟต์แก้วไป่ หลงลงเขา
ที่มา: https://pantip.com/topic/30362748
- ขึ้นเขาด้วยกระเช้าและลงด้วยลิฟต์แก้วไป่ หลงลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยุท่ ี่เขาเทียน
จื่อซานอยูต่ ิดกับหน้าผาของเขาเทียนจื่อซาน มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของลิฟต์ที่เร็ วที่สุดใน มีความแปลกและ
น่าตื่นตาตาตื่นใจกับธรรมชาติและขุนเขาล้อมรอบค่ะ
- ราคาตัว๋ ลิฟต์แก้วไป่ หลงคนละ 72 หยวน ถ้าเทียบกับเงินไทย ประมาณ 360 บาท
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4.2 อุทยานแห่งชาติอ่หู ลิงหยวน(เมืองจางเจี่ยเจี้ย) - ถนนหวงซิงลู่ (เมืองฉางซา)

รู ปที่ 4.48 เส้นทางวันที่ 4
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จาก อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน มุ่งหน้าไป ถนนหวงซิงลู่(เมืองฉางซา) ระยะทาง 325
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่ โมง 34 นาที

รู ปที่ 4.49 ถนนหวงซิงลู่
ที่มา: https://travelblog.expedia.co.th/self-guided-tour/15303/
-ถนนหวงซิ งลู่ เป็ นอีกหนึ่งถนนช้อปปิ้ งหลักของเมืองฉางซามีสินค้าแบรนด์เนมสิ นค้าก๊อปปี้
เกรดA รวมถึงของกินมากมายและร้านอาหารตั้งอยูเ่ รี ยงรายให้เลือกช๊อปก่อนเดินทางสู่ สนามบิน
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4.3 ถนนหวงซิ งลู่ (เมืองฉางซา) - สนามบินฉางซา ฮวงหัว

รู ปที่ 4.50 เส้นทางวันที่ 4
ที่มา:https://www.google.co.th/maps
 จาก ถนนคนเดิน หวงซิ งลู่ ไปยัง สนามบินฉางซา ฮวงหัว ระยะทาง 26.2 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 38 นาที

รู ปที่ 4.51 สนามบินฉางซา
ที่มา:https://chill.co.th/china/tour.php?pid=1703
-เดินทางมายัง สนามบินฉางซาฮวงเหอ เมืองฉางซา หลังจากช็อปปิ้ งซื้อของที่ถนนคนเดินหวง
ซิ งลุ่และได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ในวันที่ศุกร์ ที่ 9 เวลา 23.25 นาที โดยสายการ
บินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 541ใช้เวลาในการเดินทาง3 ชัว่ โมง 20 นาที
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4.7 การคิดราคาทัวร์
ตัวอย่าง การคานวณค่าใช้จ่ายจานวน : 20 ท่าน ในวันที่ 6 ก.ย. – 9 ก.ย.2562
ค่ าใช้ จ่ายคงที(่ Fixed Cost) ต่ อ 1 ท่าน
ราคา
1. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่น
200 บาท
2. ค่าเช่ารถโค้ช
4,800 บาท
3. ค่าหัวหน้าทัวร์
200 บาท
4. ค่าทาวีซ่า
1,000 บาท
ค่ าใช้ จ่ายผันแปร(Variable Cost)ต่ อ1ท่าน
ราคา
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
9,600 บาท
2. ค่าอาหาร
2,000 บาท
3. ค่าที่พกั (รวมค่าvat%+Service charge)
4,151 บาท
4. ค่าเข้าชมสถานที่
4,063 บาท
ดังนั้นค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 26,014 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
= ค่าใช้จ่ายยคงที่ + ค่าใช้จ่ายแปรผัน
26,014 บาท
= 6,200 + 19,814
ราคาทุน/คน
= 26,014 บาท
หมายเหตุ หากต้องการกาไร 1,000/คน ให้เอากาไร+ราคาต้นทุน/คน = จะได้เป็ นราคาขาย
26,014 +1,000
= ราคาขาย 27,014 บาท
แต่ในราคาทัวร์ มกั จะตั้งราคาตัวเลขที่สวยงามและน่าสนใจ ดังนั้นกาหนดราคาจะต้องดูความ
เหมาะสมในการเพิม่ ตัวเลขหรื อการลดราคาตัวเลขลงมา เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว การตั้ง
ราคาในกรณี น้ ีผจู ้ ดั ทาได้ดูความเหมาะสมและเพิ่มราคาเป็ น 27,099 บาท
ฉะนั้นจะได้ ราคาขาย 27,099 - 26,014 = กาไร 1,085 บาท/คน
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4.8 โปรแกรมท่องเทีย่ วเมืองจีน: ตลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขา
เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน เดินทาง ณ วันที่ 6-9 กันยายน 2562

วันแรก

สนามบินดอนเมือง - ฉางซา

15.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 3 ประตู1โดยสาย
การบิ น แอร์ เอเซี ย FDพบเจ้า หน้า ที่ ค อยให้ ก ารต้อ นรั บ และด าเนิ น การ
ขั้นตอนการเช็คอิน(ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง 15 นาที)เวลาท้องถิ่นจีน
เร็ วกว่าไทย 1ชัว่ โมง

18.10 น.

เดิ นทางสู่ สนามบินฉางซา ฮวงหัว มณฑลหูหนาน ประเทศจีน โดยสายการ
บินAirAsiaเที่ยวบินที่ FD540 พร้อมอาหารบนเครื่ อง

22.25 น.

ถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนาท่าน
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่

Holiday Inn Express Liuyang Development ZoneHotel(4 ดาวหรื อเทียบเท่า)
(ระยะทางห่างจากสนามบินฉางซา 8 กม.ใช้เวลา 10นาที)
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วันที่ 2
เช้า
7.30 น.
เที่ยง
13.00 น.

16.30 น.

ค่า
พักที่

เมืองฉางซา – เขาเทียนเหมินซาน - หมู่บ้านโบราณเฟิ่ งหวง
รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ เขาเทียนเหมินซานภูเขาเที ยนเหมินซานตั้งอยู่ในเมืองจางเจี่ยเจี้ ย
มณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง ณ ภัตตาคาร
ถึงเขาเทียนเหมินซานนาท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้ าจากผ่านตัวเมืองจาง
เจี่ยเจี้ย สู่ ประตูสวรรค์ซ่ ึ งตั้งอยู่บนเขาเทียนเหมินซานสาเหตุที่เรี ยกว่าประตู
สวรรค์เพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถ้ าหรื อประตู
สวรรค์ ระหว่างนั่งกระเช้า มองเห็ นบรรยากาศทัว่ เมืองจางเจี่ยเจี้ ย ยอดเขา
แหลมนับร้อยสู งเสี ยดฟ้ าแปลกตาแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากนั้นจะ
พบทางเดินลงมาที่Skywalkทางเดินกระจกรอบเขาเทียนเหมินซานนับเป็ นจุด
ที่ผมู้ าเยือนเทียนเหมินซานปรารถนาที่จะต้องมาพิชิตความสู งและหวาดเสี ยว
ให้ได้สักครั้ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ่ งหวง เมืองเฟิ่ งหวงเป็ นเมืองเล็กๆสร้างขึ้ น
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงอายุกว่า400 ปี อยู่ท่ามกลางหุ บเขามีแม่น้ าถัว่ เจียงไหล
ผ่าน บริ เวณริ มแม่น้ าเต็มไปด้วยบ้านโบราณ ซึ่ งเป็ นบ้านยกสู งเรี ยงรายตลอด
สองฝั่งของแม่น้ า มีชนเผ่าถูเจี่ยและชาวม้งตั้งถิ่ นฐานอยู่ที่นี่มานานกว่าหลาย
ร้อยปี นาท่านเที่ยวชมชมหมู่บา้ นโบราณสุ ดคลาสสิ คสัมผัสบรรยากาศยามค่า
คืนโบราณทุกหลังจะเปิ ดไฟสี สันสวยงามนอกจากบ้านสไตล์คลาสสิ คยังมี
บาร์ ร้านนัง่ ชิลล์ และร้านขายของกินอาหารพื้นเมืองให้ลิ้มลอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม TianxiaPhonix Hotel (ระดับ 4ดาว)หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 3
เช้ า

7.00 น.
8.00 น.

เทีย่ ง
13.00 น.

เฟิ่ งหวง–อุทยานแห่ งชาติอ่หู ลิงหยวน- เขาพู่กนั วาด –ธารนา้ แส้ ทองล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู -ถนนซีป้ เจี
ู ่ย
เช้านี้ ที่ เมื องโบราณเฟิ่ งหวงก่ อนที่
จะเดินทางไปยัง อุทยานแห่ งชาติอู่ห
ลิงหยวน ให้ท่านได้แวะถ่ ายรู ป ชม
บรรยากาศในช่ วงเช้าตรู่ ท่านจะได้
สัม ผัส ธรรมชาติ อากาศเย็น ในยาม
เช้าที่ยิง่ เช้าก็ยิง่ เงียบสงบ มองเห็นวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายของชาวบ้านที่อยูท่ ี่นี่ ซัก
ผ้าริ มน้ า พายเรื อหาปลาอย่างเป็ นปกติซ่ ึ งแตกต่างจากตอนกลางคืนโดยสิ้ นเชิง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน เมืองจางเจี่ยเจี้ย ใช้เวลาในการ
เดิ นทาง 3ชั่วโมง 45 นาที ) ตลอดเส้นทางเป็ นสะพานข้ามเขาเหวลึกและ
ทิวทัศน์เดิ นทางถึ งอุทยานแห่ งชาติอู่หลิ งหยวนสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A
ของจีนสถานที่ท่องเที่ยวจีนแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ 1-5A โดย 5A หมายถึง
สวยงามที่สุด)ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในปี 1992
ทั้ง ยัง เป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง แรกของจี น อี ก ด้ว ยจางเจี ย เจี้ ย ขึ้ น ชื่ อ ว่ า มี
ทัศนียภาพที่แปลกตาและสวยงามสะกดใจมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้อุทยาน
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติอู่หลิงหยวนเพื่อ
ชมหุบเขาภาพเขียนสิ บลี้ ด้วยรถราง อยูด่ า้ นล่างของช่องเขาเทียนจื่อซาน ภูเขา
หิ นเรี ยงรายเป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขามีรูปร่ างต่างๆแปลกตาเรี ยง
ราย ก่อให้เกิดเป็ นภาพเขียนธรรมชาติที่มีความงดงามโดยมีลาธารเล็ก ๆไหล
ผ่านตามแนวทิวเขาจากนั้นนาท่านไปยังจุดชมธารน้ าแส้ทอง หรื อ จินเปี ยนซี
เป็ นเส้ น ทางเดิ น ศึ ก ษาธรรมชาติ เลี ย บไปกับ ล าธารที่ ไ หลไปตามช่ องเขา
บรรยากาศระหว่างทางนั้นร่ มรื่ น เย็นสบาย มีจุดให้แวะชมวิวมากมาย เมื่อ
แสงแดดสาดส่ องยังลาธารกระทบหิ นสี เหลือง จึงมีแสงสะท้อนเป็ นสี ทองจึง
เป็ นที่มาของชื่อเรี ยกธารน้ าแส้มา้ ทอง
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16.40 น.

นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ห่างจากอุทยานอู่หลิ งหยวน 3.6 กม.ใช้
เวลาล่องเรื อประมาณ 30 นาที ระหว่างล่องเรื อนั้นท่านจะได้สัมผัสกับอากาศ
ที่แสนบริ สุทธิ์ หากสภาพอากาศเป็ นใจท่านจะได้เห็นหมอกที่ลอยมาปกคลุม
ยอดเขา อีกทั้งระหว่างการล่องเรื อท่านยังจะได้สัมผัสเสน่ห์ของคนท้องถิ่นที่
ยังคงใส่ ชุดพื้นเมืองอยู่ มีนกั ร้องชนเผ่า หญิงชาย ร้องเพลงอยู่ที่บา้ นเรื อของ
พวกเขาให้นกั ท่องเที่ยวฟั ง หลังจากล่องเรื อเสร็ จก็ตอ้ งเดินลงจากเขา พอถึง
ด้านล่างก็จะเห็นน้ าตกจากทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูไหลลงมากเป็ นภาพที่สวยมาก

17.50 น.

นาท่านสู่ ถนนคนเดินซี ปู้เจียอยูใ่ กล้กบั อุทยานจางเจี่ยเจี้ย เป็ นถนนคนเดินที่
สร้างโดยรัฐบาลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการมาเยี่ยมเยือน ตั้งอยูไ่ ม่ไกล
จากโรงแรมที่เข้าพักและอุทยานอู่หลิ งหยวน สะดวกแก่ การเดินทางมาเดิ น
เล่น ซื้อของกิน ของฝาก ยามค่าคืน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Crowne plaza zhangjiajie hotel ระดับ4 ดาวหรื อเทียบเท่า

ค่า
พักที่
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วันที่ 4
6.00น.
7.30 น.

อุทยานอู่หลิงหยวน–นั่งเคเบิล้ คาร์ -เขาเทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้ หล้า
ลงลิฟต์ แก้วยาวทีส่ ุ ดในโลก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นสู่ อุ ท ยานอู่ ห ลิ ง หยวนอี ก ครั้ ง
ในช่วงเช้า (ห่างจากโรงแรม 1.7 กม.)
นาท่าน นัง่ เคเบิลคาร์ ข้ ึนสู่ ยอดเขาเทียน
จื่อซาน หรื อ เขาจักรพรรดิ์ ซึ่ งตั้งอยู่ใน
อุทยานจางเจี่ยเจี้ยเมื่อขึ้นถึงยอดเขาแล้ว
ท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์อนั
สวยงามที่สุดแสนประทับใจธรรมชาติ
นั้นสวยเกินคาบรรยาย ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสู งสุ ดวัดได้ถึง 1,250 เมตรเต็ม
ไปด้วยชะง่อนผาอันสู งชัน ลาห้วยลึก และป่ าหิ นยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆเขา
เทียนจื่อซานแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่ อง อย่าง
ภาพยนตร์เรื่ องอวตาร(AVATAR)
หลัง จากนั้นนาท่ านไปยัง จุดชมวิวสะพานหนึ่ งในใต้หล้า ซึ่ งเป็ นไฮไลท์ที่
นักท่ องเที่ย วแวะชมมากที่สุด จุดเด่ นคือยอดเขาสองลู กที่โน้ม หากัน เป็ น
สะพานโค้ง มองทะลุเห็นเป็ นช่องขนาดไหญ่ที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติที่น่า
ทึ่งและเป็ นจุดที่หนุ่ มสาวมาชอบมาขอพรอธิ ษฐานและผูกผ้าแดงซึ่ งเป็ นจุด
ชมวิวที่ตอ้ งมาเก็บภาพให้ได้
นาท่านลงจากอุทยานโดยลิฟต์แก้วไป่ หลง ใช้เวลาเพียง1.28 วินาทีขณะที่
ลิฟต์เคลื่อนตัวไปตามแนวผา นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของ
แนวเทือกเขาในอุทยาน ตลอดความสู ง 326 เมตร กันอย่างจุใจถือเป็ นลิฟต์
ภายนอกอาคารที่มีความสู งที่สุด และเร็ วที่สุดในโลก
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เทีย่ ง
13.00 น.

17.30 น.

19.50 น.
23.25 น.
01.40 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารใกล้อุทยาน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ระยะทาง 318 กม. ใช้เวลา 4ชัว่ โมง 15นาที)
นครฉางซา (Changsha) เป็ นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน และมีคากล่าวว่า
"หากมาจางเจี่ยเจี้ย แล้วไม่ได้มาเมืองฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน"นคร
ฉางซาเป็ นเมืองที่ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งหนึ่งของ
จี น รวมทั้งเป็ นศูนย์ก ลางทางด้า นการเมือง เศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมของ
มณฑลหูหนาน
นาท่ านสู่ ถนนหวงซิงลู่เป็ นอีกหนึ่งถนนช้อปปิ้ งหลักของเมืองฉางซาถนนเส้น
นี้ ยงั เป็ นที่หนุ่ มสาวเมืองฉางซาเลื อกที่จะมาเดิ นเล่ นกันยามค่ าคืนและเป็ น
ถนนที่ให้ท่านสามารถเลือกซื้ อของฝากต่างๆ ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยให้
ท่านๆ ได้ละเลยเงิ นหยวนกันบรรยากาศของถนนหวงซิ งลู่น้ ี หากเทียบกับ
ถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็เปรี ยบเสมือนบรรยากาศของถนนหวงซิ งลู่น้ ี
หากเทียบกับถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็เปรี ยบเสมือนย่านสยามของเรานัง่
เอง สิ นค้าที่ท่านสามารถเลื อกซื้ อในย่านนี้ มีสินค้าแบรนด์เนมของจีน อาทิ
เช่น เสื้ อผ้า รองเท้ารู ปปั้ นคนที่เป็ นแลนด์มาร์คของถนนคนเดินแห่งนี้
ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินฉางชาฮวงเหอ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน
เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการบินAir Asiaเที่ยวบินที่
FD541
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
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4.9 ตัวอย่างแบนเนอร์

รู ปที่ 4.52 ตัวอย่างแบนเนอร์
ที่มา: ผูจ้ ดั ทา นางสาวณัฐจริ นญ์ เจริ ญชัยรัตน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการทาโครงงานการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน“ ตะลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู
นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน” เป็ นการจัดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่ได้อิงโปรแกรมเดิ มของบริ ษทั
นามาปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่ให้ซ้ ากับโปรแกรมเดิมที่มีอยูแ่ ละมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่คือชัดเจนขึ้นคือ
การท่องเที่ยวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจุดขายให้กบั บริ ษทั
เพิ่มความหลากหลาย แปลกใหม่มีตวั เลือกให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น
5.1.2 ข้ อจากัดและปัญหาของโครงงาน
 ผูจ้ ดั ทาไม่สามารถเดิ นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจริ งได้ เนื่ องจากสถานที่
ท่องเที่ยวในโปรแกรมอยูต่ ่างประเทศ
 มีความรู้ความเข้าใจในการทาโครงงานน้อย เนื่องจากโครงงานเป็ นโครงงาน
วิชาการค่อนข้างมีความละเอียด
5.1.3 ข้ อเสนอแนะของนักศึกษาเพือ่ เป็ นแนวทางแก้ไขต่ อไป
 ปรึ กษาวางแผนก่อนลงมือทาโครงงานเพราะโครงงานต้องใช้ความเข้าใจหาก
ทาไปโดยขาดความเข้าใจโครงงานอาจไม่สาเร็ จตามเป้ าหมาย
 ต้องปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาอย่างต่อเนื่ อง ตรวจความคืบหน้าของโครงงาน
แต่ละบทอย่างต่อเนื่อง
 หาข้อมูล จากหลายๆแหล่ ง นอกเหนื อจากเว็ป ไซต์ เช่ น หนัง สื อ บทความ
วีดีโอ ตัวอย่างรู ปแบบการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวจากหลายๆทัวร์มาปรับใช้
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5.2 สรุ ปผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รู้จกั และได้เรี ยนรู้ในชีวติ การทางานจริ งๆในบริ ษทั ทัวร์
ได้เรี ยนรู ้งานในธุ รกิจทัวร์อย่างเต็มรู ปแบบ
รู ้จกั การใช้ชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
รู้จกั การวางตัว และมารยาททางสังคม
ปรับให้เป็ นคนมีวนิ ยั มากขึ้น เช่นการมาทางานตรงต่อเวลา
ได้รู้จกั และมีเพื่อนใหม่ในองค์กร
มีความรับผิดชอบต่อการงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความกระตือรื อร้นในการทางาน

5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ภัยพิบตั ิมีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว เช่น น้ าท่วมในประเทสจีน ส่ งผลให้การ
เดินทางท่องเที่ยวต้องยืดเวลาออกไป ทาให้เกิดความล่าช้า
2. ฤดูกาล สภาพอากาศที่เลวร้ายมีผลต่อเที่ยวบินลูกค้า
3. ลูกค้าจองทัวร์ ต้องการทาการยกเลิก ไม่ร่วมเดินทางและขอเงินมัดจาคืน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ถ้า เป็ นไปได้ค วรเลื อกสถานประกอบการใกล้ที่ พ กั หรื อไม่ไ กลจนเกิ นไปสามารถ
เดินทางสะดวกในการไปทางานการปฏิบตั ิสหกิจระยะยาวอาจมีผลต่อการเดินทางไกล
2. ในขณะปฏิบตั ิงานควรปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ ใส่ ใจเสมือนว่าเราเป็ น1ในองค์กรนี้
ด้วยใฝ่ รู ้ในงานนอกเหนื อทางานตามคาสั่งแล้ว เรายังต้องรู้จกั ขวนขวายหาความรู้ให้
ตนเองด้วย
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การจัดโปรแกรมท่องเทีย่ วเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร
ล่ องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
A Packaged Tour to China :Visiting Land of Dragons, Including
A Cruise in Baofeng Lake , A Cable Car to Tianmen mountains
ณัฐจริ นญ์ เจริ ญชัยรัตน
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บทคัดย่ อ
บริ ษั ท ซี โ ก้ ทราเวล จ ากั ด เป็ นบริ ษั ท ทั ว ร์ ที่ น า
นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ(out bound)จัด
นาเที่ยวแบบหมู่คณะและบริ หารจัดการในด้านการจัด
ทัวร์ ท้ งั สิ้ น ดาเนิ นธุรกิจแบบ WHOLESALE ที่ติดต่อ
กับบริ ษทั ทัวร์ หลายบริ ษทั รวมถึง บริ ษทั สายการบิ น
และ Land Operator เปิ ดเส้นทางหลากหลายเส้นทาง
ได้แก่ ทัวร์ เอเชี ย ทัวร์ ยุโรป ทัวร์ ตะวันออกกลางและ
ทัวร์ AECรวมกว่า 200เส้น ทางผูจ้ ัด ท าเห็ น ว่า คนไทย
นิ ยมไปเที่ยวประเทศจี นเนื่ องจากค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
และการเดิ น ทางใช้เ วลาน้อ ย ประกอบกับ มี แ หล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ จ านวนมากจึ ง ได้ จั ด
โปรแกรมท่องเที่ ยวเมืองจี น: ตลุยแดนมังกร ล่องเรื อ
ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นัง่ กระเช้าสู่ เขาเที ยนเหมินซาน”
ซึ่งโปรแกรมนี้เป็ นท่องเที่ยวในภูมิภาคของประเทศจีน
เป็ นทริ ป เยือน 3 เมือง ซึ่ งได้แก่ เมืองจางเจี่ ยเจี้ย เมือง
ฉางซา เมืองเฟิ่ งหวง ในมณฑลหู หนานทางใต้ของจี น
แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็ นอีกหนึ่ ง
ทางเลื อ ก ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้อ งการเปลี่ ย น
บรรยากาศจากในเมื อ ง ใหญ่ ม าพั ก ผ่ อ นสั ม ผั ส
บรรยากาศในต่างจังหวัด ท่ องเที่ ยวย้อนยุค ชมความ
งามของสถาปั ตยกรรมจีน สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชน

กลุ่มน้อยริ มแม่น้ า ซึ่ งจะทาให้นักท่องเที่ ยวได้สัมผัส
กับความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว
คาสาคัญ : ธุรกิ จWHOLESALE โปรแกรมท่องเที่ยว
จัดนาเที่ยวแบบหมู่คณะ 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
ทีม่ าและความสาคัญ
การท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศของคนไทย
กลายเป็ นกระแสนิ ย มอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในทุ ก ช่ ว ง
เทศกาลวันหยุดยาวหรื อปิ ดเทอม อย่างที่ ทราบกันว่า
แนวโน้มคนไทยนิ ยมไปเที่ ยวต่างประเทศในแต่ละปี
เพิ่มมากขึ้น บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ทัวร์ ที่มีลกั ษณะดาเนิ นการธุรกิจแบบWholesale ที่ทา
หน้า ที่ ด้า นการผลิ ต ทัว ร์ ค รบวงจรและจ าหน่ า ยทัว ร์
แบบหมู่คณะตั้งแต่ 10ท่ านขึ้นไป บริ ษทั ทัวร์ เอเจนซี่
เพื่อกระจายสู่ ลูกค้ารายย่อยต่อไป กลุ่มลูกค้าหลักของ
ทางบริ ษัท คื อ เอเจนซี่ ต ั ว แทนโดยเป็ นการจัด ทัว ร์
ต่างประเทศทั้งสิ้ น อาทิ เอเชี ย ยุโรป ตะวันออกกลาง
และประเทศAECมี โปรแกรมท่ องเที่ ยวที่ หลากหลาย
เส้นทางกว่า 200 เส้นทางให้เลือกเดินทาง ผูจ้ ดั ทาเห็ น
ว่าคนไทยนิ ยมไปเที่ ยวประเทศจี นเนื่ องจากค่าใช้จ่าย
ไม่มากนักและการเดิ นทางใช้เวลาน้อยประกอบกับ มี
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จานวนมาก จึงได้จดั
โปรแกรมท่องเที่ ยวเมืองจี น:ตะลุยแดนมังกรล่องเรื อ
ทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นัง่ กระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ ง
โปรแกรมนี้ เป็ นการท่องเที่ ยวในภูมิภาคของประเทศ
จีนและเป็ นทริ ปเยือน 3 เมืองซึ่ งได้แก่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย
เมืองฉางซาเมืองเฟิ่ งหวง ในมณฑลหูหนานทางใต้ของ
จี น แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่ แตกต่างกัน และเพื่อเป็ นอีก
หนึ่ งทางเลือก สาหรับนักท่ องเที่ ยวที่ ตอ้ งการเปลี่ ยน
บรรยากาศจากในเมื อ งใหญ่ ม าพั ก ผ่ อ นสั ม ผั ส

บรรยากาศในต่า งจังหวัด ท่ องเที่ ยวย้อนยุคชมความ
งามของสถาปั ตยกรรมจีน สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชน
กลุ่มน้อยริ มแม่น้ า ซึ่ งจะทาให้นักท่องเที่ ยวได้สัมผัส
กับความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ เป็ นโปรแกรมท่ อ งเที่ ย วประเทศจี น ใน
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรมและธรรมชาติ
ให้กบั บริ ษทั ซีโก้ ทราเวลจากัด
2. เป็ นตัวเลื อ กใหม่ ใ ห้กับ กลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วที่
สนใจด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ขอบเขตโครงงาน
-ขอบเขตด้ า นเวลาและสถานที่ คื อ วั น ที่ 14
พฤษภาคม 2561-25 สิ งหาคม 2561
-ขอบเขตด้านเนื้ อหาศึกษาจากรู ปแบบโปรแกรมที่
มี อยู่แล้ว และค้น คว้าข้อ มูลเพิ่ม เติ ม จากอิ นเตอร์ เน็ ต
แผ่นพับ ข้อมูลในไฟล์งานของบริ ษทั
- ขอบเขตประชากร คือ ทุกเพศ-วัย
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. บริ ษั ท ซี โ ก้ ทราเวล จ ากั ด ได้ โ ปรแกรม
ท่องเที่ยวประเทศจีนในรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ ง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ เ พื่ อ เ ส น อ แ ก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจทัวร์ประเทศจีน
2. นักท่องเที่ยวมีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ศึกษาค้นคว้าโปรแกรมเดิมของบริ ษทั
2.คิดหัวข้อโครงงาน
3.ปรึ กษาอาจารย์/พนักงานที่ปรึ กษา
4.ศึกษารายละเอียดโปรแกรมที่จะไป
5.เขียนโปรแกรม
6.คิดราคายานพาหนะที่พกั อาหาร.เหมาะสม
7.จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

8.สรุ ปทาเล่มโครงงานพิจารณาความ
9.ส่งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
 Tablate
 โทรศัพท์มือถือ
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Office
 โปรแกรม Microsoft Powerpoint
 โปรแกรม Google Map
ผลการปฏิบัตงิ าน
1. กาหนดวันเดินทาง
2. จัดหายานพาหนะ
3. จัดหาที่พกั
4. เอกสารใช้ในการเดินทาง
5. ข้อควรทราบก่อนออกเดินทาง
6. วางแผนเส้นทางและจุดท่องเที่ยว
7. การคิดราคาทัวร์
8.โปรแกรมท่องเที่ยว
9. ตัวอย่างแบนเนอร์
โปรแกรมท่องเทีย่ วเมืองจีน:การจัดโปรแกรมท่ อง
เทีย่ วเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร ล่องเรือทะเลสาบเป่ า
เฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน

15.30 น.
ประตู

18.10 น.

22.25 น.

พักที่

วันที่ 2
เช้ า
7.30 น.

เทีย่ ง
วันแรก

สนามบินดอนเมือง-ฉางซา

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น3
1โดยสายการบินแอร์ เอเซียFD
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และดาเนินการขั้นตอนกาเช็คอิน
(ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชัว่ โมง
15 นาที)เวลาท้องถิ่นจีนเร็ วกว่า
ไทย 1ชัว่ โมง
เดิ น ทางสู่ สนามบิ น ฉางซา ฮวง
หัว มณฑลหู หนาน ประเทศจี น
โดยสายการบินAirAsiaเที่ยวบิน
ที่ FD540 พร้อมอาหารบนเครื่ อง
ถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว ผ่าน
พิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ศุ ล กากรน าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ที่
พัก
HolidayInn Express Liuyang
Development ZoneHotel(4ดาว
หรื อเทียบเท่า)(ระยะทางห่ างจาก
สนามบินฉางซา 8 กม.
ใช้เวลา10นาที)
ฉางซา–เขาเทียนเหมินซาน
หมู่บ้านโบราณเฟิ่ งหวง
รับประทานอาหารเช้า ณ
ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ น ทางสู่ เ ขาเที ย นเหมิ น ซาน
ภู เ ขาเที ย นเหมิ น ซานตั้ง อยู่ ใ น
เมืองจางเจี่ยเจี้ย มณฑลหูหนาน
รั บ ประทานอาหารกลางวั น
ระหว่างทาง ณ ภัตตาคาร

13.00 น.

16.30 น.

คา่
พักที่

ถึ ง เขาเที ย นเหมิ น ซานน าท่ า นขึ้ น
กระเช้าลอยฟ้ าจากผ่านตัว เมืองจางเจี่ย
เจี้ยสู่ประตูสวรรค์ซ่ ึงตั้งอยูบ่ นเขา
เทียนเหมินซานสาเหตุที่ เรี ยกว่ า ประตู
สวรรค์เพราะว่าภูเขาเกิด ระเบิ ด ขึ้ นเอง
โดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถ้ าหรื อประตู
สวรรค์ ระหว่ า งนั่ง กระเช้า มองเห็ น
บรรยากาศทั่วเมื องจางเจี่ ยเจี้ ย ยอดเขา
แหลมนับร้อยสู งเสี ยดฟ้ าแปลกตาแบบ
ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากนั้นจะพบ
ทางเดินลงมาที่ Skywalkทางเดิ นกระจก
รอบเขาเที ยนเหมิ นซานนับเป็ นจุ ดที่ ผู ้
มาเยื อ นเที ย นเหมิ น ซานปรารถนาที่
จ ะ ต้ อ ง ม า พิ ชิ ต ค ว า ม สู ง แ ล ะ
หวาดเสี ยวให้ได้สกั ครั้ง
นาท่ านเดิ นทางสู่ เ มื องโบราณเฟิ่ งหวง
เมื อ งเฟิ่ งหวงเป็ นเมื อ งเล็ ก ๆสร้ า งขึ้ น
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงอายุกว่า400 ปี อยู่
ท่ า มกลางหุ บ เขามี แ ม่ น้ าถั่ว เจี ย งไหล
ผ่า น บริ เ วณริ ม แม่ น้ า เต็ ม ไปด้ว ยบ้า น
โบราณ ซึ่ งเป็ นบ้ า นยกสู ง เรี ยงราย
ตลอดสองฝั่ ง ของแม่ น้ า มี ชนเผ่าถู เ จี่ ย
และชาวม้งตั้งถิ่นฐานอยูท่ ี่นี่มานานกว่า
หลายร้ อยปี นาท่านเที่ ยวชมชมหมู่บา้ น
โบราณสุ ด คลาสสิ ค สัม ผัสบรรยากาศ
ยามค่ า คื น โบราณทุ ก หลัง จะเปิ ดไฟ
สี สั น สวยงามนอกจากบ้ า นสไตล์
คลาสสิ คยังมีบาร์ ร้านนั่งชิลล์ และร้าน
ขายของกินอาหารพื้นเมืองให้ลิม้ ลอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรมTianxiaPhonix Hotel (ระดับ 4
ดาว)หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

เช้ า

7.00 น.
8.00 น.

เทีย่ ง
13.00 น.

เฟิ่ งหวง–อุทยานแห่ งชาติอู่หลิงหยวนเขาพู่กนั วาด –ธารนา้ แส้ ทอง-ล่ องเรือ
ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู-ถนนซีปู้เจีย่
เช้านี้ ที่ เมื องโบราณเฟิ่ งหวงก่ อ นที่ จ ะ
เดิ น ทางไปยัง อุ ทยานแห่ ง ชาติ อู่ ห ลิ ง
หยวน ให้ ท่ านได้ แ วะถ่ า ยรู ป ชม
บรรยากาศในช่ ว งเช้า ตรู่ ท่ า นจะได้
สัมผัสธรรมชาติอากาศเย็นในยามเช้าที่
ยิ่งเช้าก็ยิ่งเงี ยบสงบ มองเห็ นวิถีชีวิตที่
เรี ย บง่ า ยของชาวบ้า นที่ อ ยู่ที่ นี่ ซัก ผ้า
ริ มน้ า พายเรื อหาปลาอย่างเป็ นปกติซ่ ึ ง
แตกต่างจากตอนกลางคืนโดยสิ้นเชิง
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ อู่ห
ลิ ง หยวน เมื อ งจางเจี่ ย เจี้ ย ใช้เ วลาใน
การเดิ นทาง 3ชัว่ โมง 45 นาที ) ตลอด
เส้นทางเป็ นสะพานข้ามเขาเหวลึกและ
ทิวทัศน์เดิ นทางถึงอุทยานแห่ งชาติอู่ห
ลิ ง หยวนสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วระดับ 5A
ของจีนสถานที่ท่องเที่ยวจีนแบ่งเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ 1-5A โดย 5A หมายถึง
สวยงามที่ สุ ด )ได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
จากยู เ นสโกให้ เ ป็ นมรดกโลกในปี
1992 ทั้งยังเป็ นอุทยานแห่ งชาติ แห่ ง
แรกของจี นอีกด้วยจางเจี ยเจี้ ยขึ้นชื่อว่า
มี ทัศ นี ย ภาพที่ แ ปลกตาและสวยงาม
สะกดใจมาก
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ภัตตาคารใกล้อุทยาน
หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่าน
เข้า สู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ อู่ห ลิ งหยวนเพื่ อ
ชมหุ บเขาภาพเขียนสิ บลี้ ด้วยรถราง อยู่
ด้านล่างของช่องเขาเที ยนจื่ อซาน ภูเขา

16.40 น.

17.50 น.

หิ น เ รี ย ง ร า ย เ ป็ น แ น ว ทิ ว เ ข า ที่
ประกอบด้ ว ยยอดเขามี รู ปร่ างต่ า งๆ
แป ลกตาเรี ยง ราย ก่ อ ให้ เ กิ ดเ ป็ น
ภาพเขียนธรรมชาติที่มีความงดงามโดย
มี ลาธารเล็ก ๆไหลผ่านตามแนวทิ วเขา
จากนั้น น าท่ า นไปยัง จุ ด ชมธารน้ าแส้
ทอง หรื อ จิ นเปี ยนซี เป็ นเส้นทางเดิ น
ศึกษาธรรมชาติเลียบไปกับลาธารที่ไหล
ไปตามช่องเขา บรรยากาศระหว่างทาง
นั้นร่ มรื่ น เย็นสบาย มี จุดให้แวะชมวิว
มากมาย เมื่อแสงแดดสาดส่ องยังลาธาร
กระทบหิ น สี เ หลื อ ง จึ ง มี แ สงสะท้อ น
เป็ นสี ทองจึงเป็ นที่มาของชื่อเรี ยกธารน้ า
แส้มา้ ทอง
นาท่าน ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูห่าง
จากอุทยานอู่หลิงหยวน 3.6 กม.ใช้เวลา
ล่องเรื อประมาณ 30 นาที ระหว่างล่อง
เรื อนั้นท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศทแสน
บริ สุทธิ์ หากสภาพอากาศเป็ นใจท่านจะ
ได้เห็ นหมอกที่ ลอยมาปกคลุมยอดเขา
อีกทั้งระหว่างการล่องเรื อท่านยังจะได้
สัมผัสเสน่ ห์ ของคนท้องถิ่ นที่ ยงั คงใส่
ชุดพื้นเมืองอยู่ มีนกั ร้องชนเผ่า หญิงชาย
ร้ อ งเพลงอยู่ที่ บ้า นเรื อของพวกเขาให้
นักท่องเที่ยวฟัง หลังจากล่องเรื อเสร็ จก็
ต้องเดิ นลงจากเขา พอถึ งด้า นล่า งก็จ ะ
เห็นน้ าตกจากทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูไหลลง
มากเป็ นภาพที่สวยมาก
นาท่านสู่ ถนนคนเดิ นซี ปู้เจี่ ยอยู่ใกล้กบั
อุ ท ยานจางเจี่ ย เจี้ ยเป็ นถนนคนเดิ น ที่
สร้ างโดยรั ฐ บาลเพื่ อ ให้ชาวบ้านได้มี
รายได้จ ากการมาเยี่ย มเยือ น ตั้ง อยู่ไ ม่
ไกลจากโรงแรมที่ เ ข้าพักและอุ ทยาน

คา่
พักที่

วันที4่

6.00น.
7.30 น.

อู่หลิ งหยวนสะดวกแก่การเดิ นทางมา
เดินเล่น ซื้อของกินของฝากยามค่าคืน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Crowne plazazhangjiajie hotel ระดับ4
ดาวหรื อ เทียบเท่า

อุทยานอู่ หลิงหยวน–ขึ้นCable car เขาเทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้
หล้ า ลงลิฟต์ แก้ วยาวทีส่ ุ ดในโลก
รั บประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
ของโรงแรม
น าท่ า นสู่ อุ ท ยานอู่ ห ลิ ง หยวนอี ก ครั้ ง
ในช่วงเช้า (ห่ างจากโรงแรม 1.7 กม.)
น าท่ า น นั่ ง เคเบิ ล คาร์ ข้ ึ นสู่ ยอดเขา
เที ย นจื่ อ ซาน หรื อ เขาจัก รพรรดิ์ ซึ่ ง
ตั้ง อยู่ใ นอุ ท ยานจางเจี่ ย เจี้ ย เมื่ อ ขึ้ น ถึ ง
ยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของ
ทิ ว ทั ศ น์ อั น ส ว ย ง า ม ที่ สุ ด แ ส น
ประทั บ ใจธรรมชาติ น้ ั นสวยเกิ น ค า
บรรยาย ตื่นตาตื่ นใจกับยอดเขาสู งสุ ด
วัดได้ถึง1,250 เมตรเต็มไปด้วยชะง่อน
ผาอันสู งชัน ลาห้วยลึก และป่ าหิ นยักษ์
ในรู ปลัก ษณะต่ า งๆเขาเที ย นจื่ อ ซา
นแห่งนี้ยงั เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ชื่อดัง
หลายต่ อ หลายเรื่ อ ง อย่า งภาพยนตร์
เรื่ องอวตาร(AVATAR)หลังจากนั้นนา
ท่ านไปยังจุ ดชมวิวสะพานหนึ่ งในใต้
หล้า ซึ่ งเป็ นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ ยวแวะ
ชมมากที่ สุด จุดเด่นคือยอดเขาสองลูก
ที่โน้มหากันเป็ นสะพานโค้ง มองทะลุ
เห็ น เป็ นช่ อ งขนาดไหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ ที่ น่ า ทึ่ งและเป็ นจุ ด ที่

เทีย่ ง
13.00 น.

17.30 น.

หนุ่มสาวชอบมาขอพรอธิษฐานและผูก
ผ้า แดงซึ่ งเป็ นจุ ด ชมวิ ว ที่ ต ้อ งมาเก็ บ
ภาพให้ ไ ด้น าท่ า นลงจากอุ ท ยานโดย
ลิ ฟ ต์ แ ก้ ว ไป่ หลง ใช้ เ วลาเพี ย ง1.28
วินาทีขณะที่ลิฟต์เคลื่อนตัวไปตามแนว
ผา นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนี ยภาพอัน
งดงามของแนวเทื อ กเขาในอุ ท ยาน
ตลอดความสู ง 326 เมตร กันอย่างจุใจ
ถือเป็ นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสู ง
ที่สุดและเร็ วที่สุดในโลก
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ร้านอาหารใกล้อุทยาน
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ฉ า ง ซ า
(ระยะทาง 318 กม.ใช้เวลา 4 ชัว่ โมง 15
นาที)
นครฉางซา (Changsha) เป็ นเมืองหลวง
ของ มณฑลหู หนาน และมีคากล่าวว่า
"หากมาจางเจี่ ยเจี้ ย แล้วไม่ได้มาเมื อง
ฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหู หนาน"นคร
ฉางซาเป็ นเมื อ งที่ ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่ ง
ของจี น รวมทั้งเป็ นศูนย์กลางทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ
มณฑลหูหนาน
น าท่ า นสู่ ถ นนหวงซิ ง ลู่ เ ป็ นอี ก หนึ่ ง
ถนนช้อปปิ้ งหลักของเมืองฉางซาถนน
เส้ น นี้ ยัง เป็ นที่ ห นุ่ ม สาวเมื อ งฉางซา
เลื อกที่ จะมาเดิ นเล่นกันยามค่ าคื นและ
เป็ นถนนที่ให้ท่านสามารถเลือกซื้ อของ
ฝากต่างๆ ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยให้
ท่านๆ ได้ละเลยเงินหยวนกันบรรยากาศ
ของถนนหวงซิ งลู่น้ ี หากเที ยบกับถนน
คนเดินของเมืองไทยเราก็เปรี ยบเสมือน
บรรยากาศของถนนหวงซิ ง ลู่ น้ ี หาก

19.50 น.
23.25 น.

01.40 น.

เทียบกับถนนคนเดินของเมืองไทยเราก็
เปรี ยบเสมื อนย่านสยามของเรานั่งเอง
สิ นค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้ อในย่านนี้ มี
สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมของจี น อาทิ เ ช่ น
เสื้ อ ผ้า รองเท้า รู ป ปั้ นคนที่ เ ป็ นแลนด์
มาร์คของถนนคนเดินแห่งนี้
ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินฉางชาฮวง
เหอ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน
เ ดิ น ท า ง สู่ ส น า ม บิ น ด อ น เ มื อ ง
กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น Air Asia
เที่ยวบินที่ FD541
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สรุปผล
จากการทาโครงงานการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว
เมื อ งจี น : ตะลุ ย แดนมัง กร ล่ อ งทะเลสาบเป่ าหู นั่ ง
กระเช้า สู่ เ ขาเที ย นเหมิ น ซาน เป็ นการจัด เส้ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ ไ ด้อิ ง โปรแกรมเดิ ม ของทางบริ ษ ัท
นามาปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่ให้ซ้ ากับโปรแกรมเดิมที่มี
อยู่และมี รูปแบบการท่องเที่ ยวที่ คือชัดเจนขึ้ นคื อการ
ท่องเที่ยวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจุดขายให้กบั บริ ษทั เพิ่มความ
หลากหลาย แปลกใหม่มีตวั เลือกให้ลูกค้าได้มีทางเลือก
มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงงานสหกิ จ
ณ บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัดตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม
ถึง 31 สิ งหาคม 2561 ส่งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ ต่างๆที่ มีค่ามากมายสาหรั บรายงานสห
กิ จศึ กษาฉบับ นี้ สาเร็ จลงด้วยดี จากความร่ วมมื อและ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน

ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
2.นางสาวเปรมกมล ยงเมธากุล
ตาแหน่ง Operation officer
3.นายสถิตย์ ดอกพวง
ตาแหน่ง Ticketing officer
และบุคคลท่านอื่นที่ ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ ได้
ให้ค าปรึ ก ษาและค าแนะนาในการท ารายงานครั้ งนี้
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ มี
ส่ วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ ปรึ กษาในการทา
รายงานฉบับนี้จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้ความเข้าใจ
กับชีวติ ของการทางานจริ งการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

การจัดโปรแกรมท่ องเทีย่ วเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร
ล่องเรือทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน
A Packaged Tour to China :Visiting Land of Dragons,Including
A Cruise in BaofengLake , A Cable Car to Tianmen mountains
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
(อาจารย์ ทปี่ รึกษา)

นายสถิต ดอกพวง
(พนักงานทีป่ รึกษา)

นางสาวณัฐจรินญ์ เจริญชัยรัตน
(ผู้จดั ทา)

ruj

บทคัดย่ อ
อา
บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ทัวร์ที่นานักท่องเที่ยว
ไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ(Out bound) จัดนาเที่ยวแบบหมู่คณะและ
บริ หารจัดการในด้านการจัดทัวร์ท้ งั สิ้น
ผูจ้ ัด ท าเห็ น ว่าคนไทยนิ ย มไปเที่ ย วประเทศจี น เนื่ อ งจาก
ค่าใช้จ่ายไม่มากนักและการเดินทางใช้เวลาน้อย ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จานวนมาก จึงได้จดั โปรแกรมท่องเที่ยว
เมืองจี น :ตลุยแดนมังกร ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้าสู่ เขา
เทียนเหมินซาน” ซึ่งโปรแกรมนี้เป็ นท่องเที่ยวในภูมิภาคของประเทศ
จีน เป็ นทริ ปเยือน 3 เมือง ซึ่ งได้แก่ เมืองจางเจี่ยเจี้ย เมืองฉางซา และ
เมืองเฟิ่ งหวง ในมณฑลหู หนานทางใต้ของจีน แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่
แตกต่ า งกัน และเพื่ อ เป็ นอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก สาหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่
ต้อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศจากในเมื อ งใหญ่ ม าพัก ผ่ อ นสั ม ผัส
บรรยากาศในต่ า งจั ง หวัด ท่ อ งเที่ ย วย้อ นยุ ค ชมความงามของ
สถาปั ตยกรรมจีน สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิ มของชนกลุ่มน้อยริ มแม่น้ า ซึ่ ง
จะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัสกับความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
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3.ปรึ กษาอาจารย์/พนักงานที่ปรึ กษา(พฤษภาคม-มิถุนายน 2561)
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6.คิดราคายานพาหนะที่พกั อาหาร(กรกฎาคม-สิ งหาคม 2561)
7.ส่งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ(กรกฎาคม-สิ งหาคม 2561)
8.จัดทาแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์(กรกฎาคม-สิ งหาคม 2561)
9.สรุ ปทาเล่มโครงงานพิจารณาความเหมาะสม(สิ งหาคม2561)
ขั้นตอนการจัดโปรแกรมท่องเทีย่ ว
1.กาหนดวันเดิน
2.จัดหายานพาหนะ /ที่พกั
3.เตรี ยมเอกสารใช้ในการเดินทาง
4.เตรี ยมตัวก่อนเดินทาง
5.วางแผนเส้นทาง/เขียนโปรแกรม
6.คิดค่าใช้จ่าย/ราคาทัวร์
7.ออกแบบแบนเนอร์เสนอโปรแกรมท่องเที่ยว

เพื่อเป็ นโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจีนในรู ปแบบการท่องเที่ยว
สรุปผล
เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ให้กบั บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด
จากการทาโครงงานการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีน:ตะลุยแดนมังกร
เป็ นตัวเลือกใหม่ให้กบั กลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจด้านวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
ล่ องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ่ งหู นั่งกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน เป็ นการจัด
ประโยชน์
ท
ไ
่
ี
ด้
ร
ั
บ

เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วใหม่ ที่ ไ ด้อิ ง โปรแกรมเดิ ม ของทางบริ ษัท น ามา
บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด ได้โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศจีนใน
ปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่ให้ซ้ ากับโปรแกรมเดิ มที่ มีอยู่และมี รูปแบบการ
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและธรรมชาติเพื่อเสนอแก่
ท่องเที่ ยวที่ คือชัดเจนขึ้นคือการท่องเที่ ยวในแหล่งมรดกทางธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวที่สนใจทัวร์ประเทศจีน
และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจุดขายให้กับบริ ษทั เพิ่มความ
นักท่องเที่ยวมีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในเชิงวัฒนธรรมและ
หลากหลาย แปลกใหม่มีตวั เลือกให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น
ธรรมชาติ
สถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด (ZEGO TRAVEL CO.,LTD)
ที่อยู:่ 22/7-9 ซอย 10 ถนน นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

ภาคผนวก จ
บทสัมภาษณ์ พนักงานที่ปรึกษา

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา
จากการจัดทาโครงงานของนักศึกษาหลังจากสิน้ สุดการฝึกงาน ณ บริษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด ซึง่
เห็นได้ว่านักศึกษาสามารถนาความรู้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์นามาใช้ได้จริง โดยนาเสนอใน
รูปแบบของโครงงาน การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองจีนเส้นทางใหม่ ข้าพเจ้าเห็นว่าโปรแกรมมี
ความน่ าสนใจ และมีรูปแบบการท่องเที่ยวมีความแปลกใหม่และแตกต่างจากโปรแกรมเดิมทัง้ ใน
เรือ่ งของสถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่งทีแ่ ตกต่างออกไป และโรงแรมทีพ่ กั แห่งใหม่ท่ี ซึง่ บริษทั ยังไม่เคย
นามาจัดในโปรแกรมมาก่อน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ครับ
ทัง้ นี้เพื่อความสมบูรณ์ของโปแกรมท่องเที่ยว อาจมีการนามาปรับเปลีย่ นเพิม่ เติม ในเรื่อง
ของเวลาและราคาต้นทุนและราคาขาย เพื่อทีจ่ ะสามารถนาโปรแกรมไปใช้ได้จริงต่อไป

สถิตย์ ดอกพวง
(พนักงานทีป่ รึกษา)
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ประวัตผิ ู้จดั ทา

ประวัติผ้ จู ัดทา
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นางสาวณัฐจริ นญ์ เจริ ญชัยรัตน
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การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

ศิลปศาสตร์

วันทีเ่ กิด

27 กันยายน 2535

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

27/619 ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ประวัติการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรี ยนวัดใหม่หนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุ งเทพมหานคร

ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม กรุ งเทพมหานคร
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