รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
“Shinkansen Autumn Fall in love”
Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love”

โดย
นางสาวชไมพร

ข่ าทิพย์ พาที 5802000021

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2560

ค
ชื่อโครงงาน

: การจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In love”

ชื่อนักศึกษา

: นางสาวชไมพร ข่าทิพย์พาที

อาจารย์ทปี่ รึกษา

: อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิ น

ระดับการศึกษา

: ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

: การโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะ

: ศิลปศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา

: 3 /2560

บทคัดย่ อ
บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่บริ การนาเที่ยวในเส้นทางต่างประเทศ (OUT
BOUND) ทั้งในยุโรป เอเชี ย อาเซี ยน ตลอดจนการเดินทางในเส้นทางอื่นๆ มีการพัฒนาโปรแกรมนา
เที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ผูจ้ ดั ทาได้เลือกศึกษาโปรแกรมนา
เที่ยวประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็ นประเทศหนึ่ งที่คนไทยชอบไปท่องเที่ยวกันมาก พบว่าในโปรแกรมนา
เที่ยวจะใช้การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสเป็ นหลัก ผูจ้ ดั ทาเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นมีรถไฟชินคันเซ็น ซึ่ ง
เป็ นขบวนรถไฟความเร็ วสู งชั้นนาของโลก จึงควรจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟชินคัน
เซ็ น เพื่อสร้ างความแปลกใหม่ให้กบั การท่องเที่ยวในฤดูใบไม้เปลี่ ยนสี ซึ่ งมีบรรยากาศที่โรแมนติก
โดยใช้ชื่อว่า “Shinkansen Autumn Fall in love” เป็ นทางเลือกใหม่ที่มีจุดขายคือการนัง่ “รถไฟชินคัน
เซ็น” ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยบเรี ยงขั้นตอนการจัดทาโปรแกรมอย่างละเอียดไว้ในโครงงานเล่มนี้ท้ งั การวางแผน
เส้นทางและรู ปแบบโปรแกรมนาเที่ยว วิธีการคิดราคาขาย การซื้ อบัตรโดยสาร “รถไฟชินคันเซ็น” สาย
การบิน การนาเสนอขาย ตลอดจนการบริ กรหลังการขายที่ดีต่อลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจจะ
ศึกษาเส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นและเป็ นรายการนา
เที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น

คาสาคัญ : โปรแกรมนาเที่ยว, ประเทศญี่ปุ่น, รถไฟชินคันเซ็น

ง
Project Title : Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love”
By

: Miss. Chamaiporn Khathippatee

Advisor

: Miss. Panjama Pemayodhin

Degree

: Bachelor of Arts

Major

: Hotel and Tourism Studies

Faculty

: Liberal Arts

Semester / Academic year

: 3 /2017

Abstract
Zego Travel Limited is a top level tour company who offers international holidays, including
Europe, Asia, and other routes. They are always developing tour programs to bring new styles of
travel to meet the demands of customers. The team chose to study Japan tour options, as it’s one of
the most popular destinations for Thai tourists. It was discovered that most of the travel programs
involve transportation by bus. The team suggested that the company should offer a tour option which
used Shinkansen train to introduce new options to the customers during the autumn period, which is a
very romantic season. The tour program is called “Shinkansen Autumn Fall in love” with the
highlight of the tour being the Shinkansen train. The team organized the trip itinerary in detail,
including route planning and holiday style, including pricing options and how to buy Shinkansen train
tickets, airline options, sales presentation, and after-sale service. This cooperative project is useful for
those who want to seek new travel routes to Kyoto, Nagoya and Tokyo.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนท่อ งเที่ย วของญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้กล่ ำ วไว้ว่ำ จำกสถิ ติของ
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่ งประเทศญี่ปุ่น มี นักท่องเที่ยวชำวไทยเดิ นทำงท่อ งเที่ยวญี่ปุ่นในปี 2560
เพิ่ม ขึ้ น ถึ ง 9.5% และคำดว่ำ ในปี 2561 จะมี นัก ท่ อ งเที่ ย วชำวไทยเพิ่ม มำกขึ้ น ซึ่ งต่ อ เนื่ อ งมำจำกที่
ประเทศญี่ ปุ่ นเปิ ดโอกำสให้คนไทยเข้ำ ไปท่ อ งเที่ย วในประเทศได้โ ดยไม่ ต ้อ งจัด ทำวีซ่ ำ จึ ง ท ำให้
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นตัวเลือกหลักสำคัญที่ทำให้คนไทยสนใจที่จะเดินทำงไปมำกที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้
บริ ษทั หลำยแห่ งรวมถึงบริ ษทั ซี โก้ทรำเวล จำกัด ที่ทำงผูจ้ ดั ทำได้เข้ำปฏิบตั ิงำนมีกำรจัดทำโปรแกรม
นำเที่ยวออกมำหลำกหลำยรู ปแบบเกิ ดขึ้น แต่จำกที่ผูจ้ ดั ทำได้มีส่วนร่ วมในกำรปฏิบตั ิงำนในครั้งนี้
สังเกตุเห็นว่ำเส้นทำงโปรแกรม โอซำก้ำ -โตเกียว ของบริ ษทั มีกำรเดินทำงด้วยวิธีเดียวคือ “รถบัสนำ
เที่ยว” หำกจะต้องเดินทำงด้วยกำรนั่งรถบัสไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวเพียงอย่ำงเดียวนำนๆ อำจจะทำให้
ลูกค้ำเกิดควำมรู ้สึกเมื่อยล้ำและเบื่อกับกำรเดินทำงได้ ผูจ้ ดั ทำจึงเห็นว่ำหำกมีกำรเพิ่มรำยกำรนำเที่ยว
ด้วยกำรนัง่ ยรถไฟ “ชินคันเซ็น” อยูใ่ นโปรแกรมด้วยอำจจะเป็ นจุดขำยเพิม่ ขึ้นได้ อีกทั้งในช่วงเดือ น
กันยำยนถึงเดือนพฤศจิกำยนเป็ นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของประเทศญี่ปนุ่ ทุกพื้นที่จะถูกปกคลุมไปด้วย
ใบไม้หลำกหลำยสี สันให้บรรยำกำศที่ดูอบอุ่น โรแมนติก เหมำะแก่กำรเก็บภำพบรรยำกำศของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ดี หำกจัดโปรแกรมนำเที่ยวในช่วงฤดูกำลนี้ คำดว่ำคนไทยส่วนใหญ่จะให้ควำมสนใจเป็ น
อย่ำงมำก เนื่องจำกเป็ นฤดูกำลที่มีควำมแตกต่ำงและหำชมไม่ได้ในประเทศไทย
ดังนั้นผูจ้ ดั ทำจึงใคร่ สนใจที่จะทำโครงงำนสหกิจศึกษำเรื่ อง กำรจัดโปรแกรมนำเที่ยวประเทศ
ญี่ปนุ่ “Shinkansen Autumn Fall in love” เส้นทำง เกียวโต นำโกย่ำ โตเกียว เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
นำไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจ นักท่องเที่ยวสำมำรถศึกษำหำข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยวจำกโครงงำนเล่มนี้
และเป็ นแนวทำงในกำรจัดทำโปรแกรมนำเที่ยวของนักศึกษำสหกิจศึกษำรุ่ นต่อๆ ไปได้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน
1.2.1. เพือ่ เรี ยนรู ้วธิ ีกำรจัดทำรำยกำรนำเที่ยวโปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love”
1.2.2. เพื่อ เสนอกำรให้บริ กำรโดยสำรต่อ นักท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ ๆ นอกเหนื อ จำกกำร
เดินทำงด้วยรถบัส
1.2.3. เพือ่ เพิม่ รำยกำรนำเที่ยวแบบใหม่ให้กบั ทำงบริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ด้ำนเนื้อหำ
เป็ นกำรรวบรวมข้อ มู ล และวิธี ก ำรเขี ย นโปรแกรมนำเที่ ย วเบื้ อ งต้น โดยศึ ก ษำข้อ มู ล จำก
โปรแกรมนำเที่ยวของบริ ษทั พนักงำนที่ปรึ กษำ พนักงำนบริ ษทั ตัวแทนจำหน่ำยตัว๋ รถไฟ “ชินคันเซ็น”
ศึกษำเพิม่ เติมจำก อินเตอร์เน็ต และหนังสือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ด้ำนเวลำ
กำรศึกษำและป่ิบตั ิงำนอยูใ่ นช่วงวันที่14 พฤษภำคม ถึง 31 สิงหำคม พ .ศ.2561
ด้ำนสถำนที่
บริ ษทั ซี โก้ ทรำเวล จำกัด ที่ต้ งั เลขที่ 22/79 ซอย นนทรี 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร รหัสไปรษณี ย ์ 10120 โทรศัพท์ 02-408-8001
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1. ผูจ้ ดั ทำได้เรี ยนรู ้วิธีกำรจัดทำรำยกำรนำเที่ ยวประเทศญี่ปุ่น และกำรใช้บริ กำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง “ชินคันเซ็น”
1.4.2. ลูกค้ำของบริ ษทั มีตวั เลือกในกำรนำเที่ยวแบบใหม่นอกเหนือจำกกำรนัง่ รถบัสท่องเที่ยว
1.4.3. สถำนประกอบกำรมีรำยกำรนำเที่ยวแบบใหม่เสนอให้กบั ลูกค้ำ
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงาน เรื่ อง การจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall
in love” ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

ความหมายของการท่องเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนาเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของธุรกิจจัดนาเที่ยว
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
บริ บทประเทศญี่ปนและรถไฟ
ุ่
“ชินคันเซ็น”
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของการท่ องเที่ยว
องค์ก ารท่ อ งเที่ ย วโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ใ ห้ ค วามหมายของการ
ท่องเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places outside
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.”
จากความหมายนี้สรุ ปได้วา่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอ่ าศัยปกติไปยังที่อื่น
เป็ นการชัว่ คราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพือ่ การพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อ
ธุระและวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ได้ แตไม่ใช่เพือ่ การประกอบอาชีพ หรื อหารายได้
สานักงานพัฒนาการท่อ งเที่ ย ว (2546) การท่อ งเที่ยว หมายถึ ง การเดิ นทางเพื่อ ผ่อ นคลาย
ความเครี ย ด แสวงหาประสบการณ์ แ ปลกใหม่ โดยมี เ งื่ อ นไขว่า การเดิ น ทางนั้น เป็ นการเดิ นทาง
เพียงชัว่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่อ งเที่ ย ว
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่ งไม่ใช่เป็ นที่พานักอาศัยประจาของบุคคลนั้น
และเป็ นการไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพือ่ เป็ นการประกอบอาชีพหารายได้
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจจัดนาเที่ยว
ความหมายของธุรกิจท่ องเที่ยว
ตามความหมายในพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2551 “ธุรกิจนาเที่ยว”
หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรื อเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น โดยจัดให้มีบริ การหรื อการอานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่
พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรื อบริ การอื่นใดตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“นักท่องเที่ยว” หมายความว่า ผูเ้ ดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพือ่ ประโยชน์ในการพักผ่อน
หย่อนใจ การศึกษาหาความรู ้ การบันเทิง หรื อการอื่นใด
“มัคคุเทศก์” หมายความว่า ผูใ้ ห้บริ การเป็ นปกติธุระในการนานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
โดยให้บริ การเกี่ยวกับคาแนะนาและความรู ้ดา้ นต่างๆ แก่นกั ท่องเที่ยว
“ผูน้ าเที่ยว” หมายความว่า ผูร้ ับผิดชอบในการดูแลและอานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยวใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
“ค่าบริ การ” หมายความว่า ค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
นาเที่ยว สาหรับการจัดการให้บริ การ หรื อการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานทที่พกั
อาหาร หรื อการอื่นใด
2.2.1 ประเภทธุรกิจนาเที่ยว
1. ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent หรื อ Retail Travel Agent) คือ บุคคล หรื อ กลุ่ม
บุคคลที่จดั ตั้งกิจการดาเนิ นงานเกี่ยวกับธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยว รับจัดตัว๋ เครื่ องบิน รถไฟ รถ
โดยสารและที่พกั แรมตลอดจนเป็ นตัวแทนขายโปรแกรมนาเที่ยวให้บริ ษทั นาเที่ยวต่างๆ โดยการขาย
แต่ละครั้งจะได้รับค่าบริ การจากการขาย (Commission) 10 – 15% การดาเนินงานธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
(หรื อบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว) เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ ผลิ ต
สินค้าบริ การท่องเที่ยว เช่น สายการบิน เรื อ โรงแรม และบริ ษทั นาเที่ยวใหญ่ๆ มีลกั ษณะการดาเนินงาน
หลายวิธีตามหน้าที่ ดังนี้
1.1 ตัวแทนจาหน่ ายสิ นค้าการท่องเที่ยว หมายถึง บริ ษทั จัดหาลูกค้าให้กบั บริ ษทั
ที่ประกอบการธุ รกิ จผลิ ตสิ นค้าบริ การท่อ งเที่ ย ว โดยธุ รกิ จนี้ จะจ่ายค่า บริ การการขายให้กับ บริ ษ ัท
ตัวแทนท่อ งเที่ยวในการขายแต่ละครั้ง ส่ วนที่ไ ด้แต่ล ะครั้งขึ้นอยู่กบั ข้อ ตกลง สาหรับต่างประเทศผู ้
ประกอบธุรกิจตัวแทนนี้มีความสาคัญกับบริ ษทั นาเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesaler) ที่จะทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ส่งไปให้กบั บริ ษทั ตัวแทนนาไปขายโดยจะให้ค่าบริ การการขายแต่ละครั้ง แต่
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จะไม่ขายโดยตรงให้กบั ลูกค้า อาจกล่าวได้ว่า บริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยว (Retailer) จะทาหน้าที่ ขายปลีก
ให้กบั ลูกค้า
1.2 บริ ษทั จัดนาเที่ยวให้กบั ลูกค้าโดยตรง สาหรับบริ ษทั ตัวแทนในลักษณะนี้ จะมี
แผนกจัดนาเที่ยว ซึ่งจะรับจัดนาเที่ยวให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป หรื อองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อโดยตรง
ให้จดั นาเที่ยวให้ ซึ่งมีความแน่นอนในการเดินทาง 100% มีโอกาสเสี่ยงน้อยมาก
2. ธุรกิจจัดนาเที่ยว (Tour Operator หรื อ Tour Company) คือ บุคคล หรื อ กลุ่มบุคคลที่
ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดนาเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศในขณะเดียวกันก็อาจทา
หน้าที่ เป็ นตัวแทนท่องเที่ยว รับจัดตัว๋ เครื่ องบิน รถไฟ และจองโรงแรม
เอกสารคาแนะนาในการประกอบธุรกิจนาเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
แบ่งประเภทของธุรกิจนาเที่ยวตามประเภทของใบอนุญาต เพือ่ การจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
นาเที่ยวไว้ดงั นี้ คือ
ประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวแบ่ งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. เฉพาะพื้นที่ เป็ นการประกอบธุรกิจนาเที่ยวไปยังสถานที่ใดในจังหวัดหนึ่ ง
จังหวัดใด ที่สานักงานตั้งอยูแ่ ละจังหวัดที่มีพ้นื ที่ติดต่อกับจังหวัดนั้น
2. ในประเทศ เป็ นการประกอบธุ ร กิ จ นาเที่ย วไปยัง สถานที่ห นึ่ งสถานที่ใด
ภายในราชอาณาจักร (DOMESTIC)
3. ต่ างประเทศ เป็ นการประกอบธุรกิจนาเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่ งสถานที่ใดใน
ต่างประเทศ (OUTBOUND) หรื อนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (INBOUND) และรวมถึง
การนาเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดในราชอาณาจักร (DOMESTIC)
(ฉั น ทัช วรรณถนอม, 2546 :113) ได้อ ธิ บ ายประเภทของบริ ษ ัท น าเที่ ย วเพิ่ม เติ ม จากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไว้ดงั นี้ คือ
1. บริ ษทั นาเที่ยวที่เน้นบริ การนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour)
2. บริ ษทั นาเที่ยวที่มีความชานาญพิเศษเฉพาะด้าน
3. บริ ษทั นาเที่ยวภายในประเทศ
4. บริ ษทั นาเที่ยวที่เน้นบริ การเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว บริ ษทั เหล่านี้
มักอาศัยตัวแทนนาเที่ยวในต่างประเทศ เพือ่ ให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วจะทาหน้าที่รับช่วงต่อใน
การให้บริ การ
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2.2.2 ประเภทของการจัดนาเที่ยว
(กุลวรา สุวรรณพิมล 2542: 104-108) แบ่งประเภทของการจัดนาเที่ยวไว้ ดังนี้
1. การจัดแบ่งโดยทัว่ ไปที่นิยมจัดมี 4 ประเภท คือ
1.1 การจัดนาเที่ยวแบบเหมาจ่าย (A Package Tour)
1.2 ทัวร์นาเที่ยวเหมาจ่ายอิสระ (Independent Package Tour)
1.3 ทัวร์นาเที่ยวแบบเหมาจ่ายพร้อมบริ การ (A Hosted Tour)
1.4 ทัวร์นาเที่ยวเหมาจ่ายพร้อมมี เพือ่ นเดินทาง (An Escorted Tour)
1.5 ทัวร์นาเที่ยวเฉพาะกลุ่มหรื อสมาชิกเฉพาะหน่วยองค์การ (An Affinity Tour)
1.6 ทัวร์นาเที่ยวแบบเช่าเหมากลุ่ม (A charter Group)
1.7 ทัวร์นาเที่ยวเป็ นกลุ่ม (A Group Tour)
2 การจัดแบ่งตามวัตถุประสงค์ (By Purpose Categories) คือ
2.1 การท่องเที่ยวเพือ่ การศึกษา
2.2 การท่องเที่ยวเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ
2.3 การท่องเที่ยวเพือ่ ศาสนา
2.4 การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ทางทะเล
2.5 การท่องเที่ยวเพือ่ สุขภาพ
2.6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 การจัดแบ่งตามจุดหมายปลายทาง (Destination Categories) แบ่งได้ 4 ประเภทได้แก่
3.1 การนาเที่ยวชมเมือง (City Tour)
3.2 การนาเที่ยวชมภูมิทศั น์ (Sight Seeing Tour)
3.3 การนาเที่ยวชมเมืองและภูมิทศั น์ (City-Sight Seeing Tour)
3.4 การนาเที่ยวแหล่งบันเทิงยามราตรี (Night Tour)
4 จัดแบ่งตามรู ปแบบการท่อ งเที่ยว (Mode of Travel Categories) มี หลายประเภทตาม
พัฒนาการของการเดินทางท่องเที่ยวได้แก่
4.1 การนาเที่ยวแบบเดินป่ า (Trekking)
4.2 การนาเที่ยวแบบล่องเรื อ (Boat Trip)
4.3 การนาเที่ยวแบบลองเรื อแคนู (Canoeing)
4.4 การนาเที่ยวดาน้ า (Diving)
4.5 การนาเที่ยวล่องเรื อสาราญ (Cruises)
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4.6 การนาเที่ยวล่องแพ (Jungle Raft)
4.7 การนาเที่ยวล่องไพร (Safari)
จัดแบ่งตามระยะเวลา (Timing Categories) จาแนกได้ 3 ประเภท คือ
5.1 การนาเที่ยวแบบครึ่ งวัน (Half-day Tour)
5.2 การนาเที่ยวแบบเต็มวัน (All day Tour)
5.3 การนาเที่ยวแบบมากกว่า 1 วัน (Tour Around)
การจัดแบ่งตามระยะทาง (Distance Categories) แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
6.1 การนาเที่ยวระยะสั้น (Short –Haul Tour)
6.2 การนาเที่ยวระยะยาว (Long –Haul Tour)
การจัดแบ่งตามลักษณะการจัดรายการ (Tour Design Categories)แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
7.1 การนาเที่ยวแบบสาเร็จรู ป (Ready-Made Tour)
7.2 การจัดนาเที่ยวตามประสงค์ (Tailor-Made Tour)
การจัดแบ่งตามพฤติกรรมการซื้ อ (Buying Behavior Categories) ปกติจะจัดแบ่งได้ 2

ประเภท คือ
8.1 การนาเที่ยวเหมาจ่าย (Package Tour)
8.2 การนาเที่ยวเสริ มพิเศษ (Optional Tour)
2.2.3 หน้ าที่ความรับผิดชอบของบริษัทนาเที่ยว
(พวงบุหงา ภูมิพานิช, 2539:11) กล่าวว่า บริ ษทั นาเที่ยวมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัด โปรแกรมน าเที่ ย วโดยขายตรงให้กับ ลู ก ค้า ทั่ว ไป หน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ งการจัด
โปรแกรมนาเที่ยวโดยตรงนี้ บริ ษทั นาเที่ยวมีหน้าที่ ต้องดาเนิ นงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน
การตลาด การขาย การติดต่อธุรกิจบริ การท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาเที่ยว
2. จัด โปรแกรมน าเที่ ย วโดยขายผ่ า นตัว แทนน าเที่ ย วโดยจัด โปรแกรมน าเที่ ย วที่
หลากหลาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ ส่ งให้บริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปหรื อ
องค์กรต่างๆ โดยบริ ษทั นาเที่ยวจะสนับสนุน ช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือในการส่งเสริ มการขาย
3. จัดโปรแกรมนาเที่ยวผ่านทางบริ ษทั นาเที่ยวต่างประเทศ โดยให้บริ ษทั นาเที่ยวที่ อ ยู่
ต่างประเทศซึ่ งเป็ นตัวแทน (Agent) เป็ นผูจ้ ดั รายการนาเที่ยวภาคพื้นดิน (Land Arrangement) ให้และ
บริ ษทั นาเที่ยวนามาขายให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปหรื อองค์กรต่างๆ
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4. จัดนาเที่ยวตามความต้องการของหน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ โอกาสไม่ได้เดินทางมี
น้อย บริ ษทั นาเที่ยวจะตัดปั ญหาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ และการขายหน้าร้าน มีหน้าที่จดั โปรแกรมนา
เที่ยวให้เป็ นที่พอใจของลูกค้า ซึ่งเป็ นองค์กรต่างๆ เพือ่ ต้องการให้กลับมาใช้บริ การอีกในโอกาสต่อไป
5. จัดโปรแกรมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ภาคฤดู ร้อ น ณ ต่างประเทศ เป็ นการจัด
หลักสู ตรระยะสั้นให้กบั นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา พร้อมทั้งจัดนาเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ของประเทศ
จุดหมายปลายทาง ซึ่งทาให้ได้ท้งั ความรู ้และได้ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของธุรกิจจัดนาเที่ยว
องค์ประกอบหลักของธุรกิจจัดนาเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.3.1 นักท่ องเที่ยว
นักท่องเที่ยว จัดได้ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของการท่องเที่ยว การศึกษาเพือ่ ทา
ความใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ทัศนคติและลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยว
จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ในการนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้วางแผนทางการตลาด
ปั จจัยหลักเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ควรศึกษา ได้แก่
1. ลักษณะพื้นฐานหรื อลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว จาแนกออกตาม
ลักษณะของเพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส และถิ่ นพานัก ซึ่ งแต่ละ
ปั จจัยจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้
1.1 เพศ โดยทัว่ ไปนักท่องเที่ยว “ชาย” เป็ นกลุ่มที่มีการเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยว
“หญิง” สามารถเดิ นทางได้ท้ งั ตามล าพัง หรื อ เดิ นทางเป็ นกลุ่ ม มักกระจายตัวไปได้แทบทุก แหลง
ท่องเที่ยว และสามารถทากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายได้มากกว่า ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวหญิง ซึ่ งมี
ความคล่องตัวน้อยกว่ามักเดินทางมากับเพื่อนหรื อบริ ษทั นาเที่ยว โดยจะพิถีพิถนั และรอบคอบในการ
เลื อ กแหล่ งท่อ งเที่ยวเป็ นพิเศษ มักเลื อ กแหล่ งท่อ งเที่ยวที่มีความปลอดภัย และสามารถเดิ นทางได้
สะดวก ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวใดที่มี จานวนนักท่อ งเที่ยวหญิงมากหรื อมีอตั ราการเติบโตที่สูง ก้ยอ่ ม
ได้รับภาพลักษณ์ในทางอ้อมว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
1.2 อายุ ที่มีช่วงอายุแตกต่างกันก็จะมีความสามารถในการเดินทางได้แตกต่างกัน ดังนี้
1.2.1 กลุ่ มวัยเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี เป็ นกลุ่ มที่ไ ม่ สามารถเดิ นทางได้ตามลาพัง
หากเดินทางท่องเที่ยวมักจะมากับพ่อแม่ โรงเรี ยน หรื อสถานบันที่จดั อบรมต่างๆ
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1.2.2 กลุ่มวัยรุ่ น อายุ 15-24 ปี เป็ นวัยที่กาลังศึกษาอยูห่ รื อเพิ่งจบการศึกษา จึงยัง
ไม่ มี ทุนทรัพย์ในการเดิ นทางด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่มักเดิ นทางมากับพ่อแม่ โรงเรี ยน สถานบันที่จดั
กิ จ กรรมออกนอกสถานที่ ต่ า งๆ หรื อ เดิ น ทางมาพัก อาศัย อยู่กับ ครอบครั ว อุ ป ถัม ภ์ต ามโครงการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาต่าง ในทางการตลาด ทั้งกลุ่มวัยเด็กและกลุ่มวัยรุ่ นเป็ นกลุ่มตลาดศักยภาพที่น่า
ส่ งเสริ ม แม้ว่าจะยังเป็ นกลุ่มที่คาดหวังรายได้ทางการท่องเที่ยวได้น้อยก็ตาม แต่หากว่านักท่องเที่ ยว
กลุ่มนี้เกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวเมื่อวัยเด็กแล้ว พวกเขาอาจกลับมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวเดิม
อี กครั้ง กลายเป็ นกลุ่ มนักท่อ งเที่ยวศักยภาพในอนาคต ซึ่ งจะสร้างรายได้ทางการท่อ งเที่ยวได้ม าก
กว่าเดิม
1.2.3 กลุ่มวัยทางานตอนต้น อายุ 25-34 ปี เป็ นกลุ่มศักยภาพในการใช้จ่ายเงินได้
สู ง เพราะมี รายได้เป็ นของตนเองแล้ว ลักษณะกิจกรรมที่เลื อกก็ยงั สามารถทาได้หลากหลาย เพราะ
สุขภาพเอื้ออานวย โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มวัยนี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ
1.2.4 กลุ่มวัยทางานตอนกลางและตอนปลาย อายุ 35-44 และ 45-54 ปี เป็ นกลุ่มที่
มี การเดิ นทางค่อ นข้างสู ง ตามภาระหน้าที่การงานที่ไ ด้รับผิดชอบมากขึ้น ประกอบกับมี ฐานะทาง
การเงินและการเงินที่ค่อนข้างมัน่ คงแล้ว
1.2.5 กลุ่ มวัยเกษียณ อายุ 55 ปี ขึ้นไป เป็ นกลุ่ มที่มี ความถี่ในการเดิ นทางลดลง
เนื่ องจากสุ ขภาพไม่เอื้ออานวย แต่จะมีวนั พักผ่อนนานวันกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ เพราะไม่มีภาระการงานที่
จะต้องรับผิดชอบแล้ว
1.3 อาชีพ กลุ่มที่มีภารกิจหน้าที่การงานที่แตกต่างกัน มีโอกาสในการเดินทางแตกต่าง
กัน โดยกลุ่มคนที่ทางานในอาชีพระดับสู ง จะมีโอกาสเดินทางได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะมีทุนทรัพย์
มากกว่า นอกจากนี้ ภาระหน้าที่การงานก็มีส่วนที่กาหนดให้ตอ้ งเดินทางไปติดต่องานบ่อยครั้งเช่นกัน
โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่มระดับผูบ้ ริ หาร กลุ่มนักวิชาชีพเฉพาะ ตัวแทนขาย เป็ นต้น
1.4 ระดับการศึกษา เป็ นตัวแปรที่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ โดยส่วนใหญ่บุคคล
ที่มีระดับการศึกษาสู งก็มกั จะมีอาชีพและรายได้ที่ดี ส่งผลให้เดินททางได้บ่อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่า
กว่า นอกจากนี้ ระดับการศึกษายังเป็ นตัวชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวด้วยสมมติฐานที่ว่าผูท้ ี่มี
การศึ ก ษาสู ง ก็ มัก จะเป็ นผูท้ ี่ มี ความคิ ด และวิถี ชี วิต ที่ ดี ซึ่ งจะแสดงออกถึ ง ทัศ นคติแ ละพฤติ กรรม
ท่องเที่ยวที่ดี เช่น มีแนวคิดเกี่ยวกับการอนุ รักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เป็ นต้น
1.5 ระดับรายได้ เป็ นตัวบ่งชี้ สาคัญถึ งความสามารถในการเดิ นทางของบุคคล คือ
บุคคลที่มีรายได้สูงย่อมมีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวได้ไกลและบ่อยครั้งกว่าบุคคลที่มีรายได้ต่ากว่า
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โดยทัว่ ไปในทางการตลาด แบ่งกลุ่มรายได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายได้สูงหรื อกลุ่มระดับบน กลุ่ม
รายได้ปานกลางหรื อกลุ่มระดับกลาง และกลุ่มรายได้ต่าหรื อระดับล่าง ซึ่งช่วงรายได้ที่จะกาหนดระดับ
ฐานนั้นขึ้นอยูก่ บั สภาพเศรษฐกิจและระดับค่าคลองชีพของแต่ละประเทศ
1.6 สถานภาพสมรส กลุ่มคนโสดมีโอกาสในการเดินททางบ่อยและพักได้นานกว่า
กลุ่มที่แต่งงานแล้ว เนื่ องจากสามารถตัดสิ นใจได้โดยลาพังและไม่มีภาระทางครอบครัวที่จะต้องดูแล
มาก ในขณะที่ ก ลุ่ ม ที่ แ ต่ ง งานแล้ว ก็ อ าจจะเดิ น ทางน้อ ยลง แต่ เ มื่ อ มี ก ารเดิ น ทางงก็ มัก จะไปเป็ น
ครอบครัว (กรณี ที่มีบุตร) หรื อไปเป็ นคู่ (กรณี ยงั ไม่มีบุตร) ซึ่ งทาให้เกิดกลุตลาดครอบครัว และกลุ่มคู่
ฮันนีมูนขึ้น
1.7 ถิ่นพานัก บุคคลที่อยูใ่ นสถานที่ที่มีสภาวะแวดล้อมและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ก็
ย่อมมีความต้องการและเลือกแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่อากาศเย็นจัด ก็
ย่อมนิ ยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศอบอุ่นกว่า ในขณะที่กลุ่มที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่มีอากาศ
ร้อ น ก็มักจะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งที่แตกต่างไปจากที่ตนประสบอยู่ เช่ น ชาวตะวันตกนิ ยม
เดินทางมาดินแดนตะวันออก เพือ่ มาดูวฒั นธรรมที่แตกต่าง เป็ นต้น
2. การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ศึกษาเรี ยบเที่ยวได้จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่มี
การเดินทางเข้าไปในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว โดยพิจารณาดูวา่ มีการเดินทางเข้าไปยังสถานที่ใดบ้าง มีการ
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในบางแหล่งท่องเที่ยวหรื อไม่ เพื่อนามาวางแผนด้านขีดความสามารถใน
การรองรับของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก และการวางแผนที่จะกระจายนักท่องเที่ยว
ออกไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพรองลงมา
3. กิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เป็ นสิ่ งที่ควรศึกษาเพื่อนามาวางแผนการสร้างและ
พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
4. ฤดู กาลท่อ งเที่ยว ในแต่ล ะช่ วงเดื อ นจานวนนักท่อ งเที่ยวที่เดิ นทางเข้าไปยังแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ม ากน้ อ ยแตกต่ า งกัน ขึ้ นอยู่กับ สถาพภู มิ อ ากาศในแหล่ ง ท่ อ งที่ ย วและถิ่ น ที่ อ ยู่ข อง
นักท่องเที่ยว รวมทั้งระยะเวลาวันหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวด้วย หากช่วงใดแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะกับการเดินทาง และตรงกับช่วงวันหยุดยาวของนักท่องเที่ยว หรื อตรงกับสภาพอากาศ
ที่เลวร้ายในถิ่นที่อยูข่ องนักท่องเที่ยว มักมีผลทาให้มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น
จานวนมาก
การศึกษาฤดูกาลท่องเที่ยว สามารถศึกษาได้จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเดือน ช่วงเดือนที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามามาก เรี ยกว่า ช่วงฤดูท่องเที่ยว (Seasonal
Season) ส่ วนช่วงเดือนที่มีนักท่องเที่ยวน้อ ย เรี ยกว่า นอกฤดูท่องเที่ยว (Promotional Season) ซึ่ งเป็ น
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ช่วงที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ หรื อจัดรายการส่งเสริ มการท่องเที่ยว เพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
มากขึ้น การรวบรวมข้อ มู ล ของนักท่อ งเที่ยวเหล่ านี้ อยู่ค วามรับ ผิด ชอบของสานักงานส่ ง เสริ ม การ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ (National Tourism Organization: NTO) ของแต่ ล ะประเทศ ซึ่ งข้อ มู ล ดัง กล่ า วมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ
2.3.2 ทรัพยากรการท่ องเที่ยว
ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณี ที่
สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลกั ษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
ทรัพยากรท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะทัว่ ไป คือ
1. ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิ อ ากาศ
รวมทั้งอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ าตก ภูเขา ทะเล ป่ าไม้ ฯลฯ ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกิ ดขึ้น
เองตามธรรมชาติมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ เป็ นสิ่ งที่
มนุษย์ไม่ตอ้ งสูญเสียต้นทุนในการผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลักษณะต่างก็ตอ้ งมีตน้ ทุนในการดูแลรักษา
เหมือนกัน คุณภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรชาติจกั ต้องได้รับการดูแลรักษาใน
รู ปแบบของการท่อ งเที่ยวที่ยงั่ ยืน การวางแผนการท่อ งเที่ยว รวมทั้งการวางมาตรฐานการดูแลรัก ษา
ทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เนื่ อ งจากกิ จกรรมการท่อ งเที่ยวสามารถส่ งผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็ นสิ่งเปราะบางได้
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่
2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ คือ วัฒนธรรม วิถีชีวิต หรื อ
เหตุการณ์ที่สืบสานกันมาตั้งแต่อดีต โดยส่ วนใหญ่การนาเสนอประวัติศาสตร์ในรู ปของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจะอยูใ่ นรู ปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ คือ
1) สงคราม เช่ น กาแพงเบอร์ ลินที่ก้ นั ระหว่างเบอร์ ลินตะวันออกและ
เบอร์ลินตะวันตกในเยอรมนี และสะพานข้ามแม่น้ าแคว จ. กาญจนบุรี เป็ นต้น
2) ศาสนา เช่น บูโรบูโด ในอินนีเซีย, พุทธคยา ในอินเดีย, นครวัด นคร
ธม ในกัมพูชา เป็ นต้น
3) ผูค้ นที่ อ าศัย ในท้อ งถิ่ น เช่ น บ้า นวิล เลี่ ย ม เช็ ค สเปี ยร์ ในอัง กฤษ,
อนุสาวรี ยท์ า้ วสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็ นต้น
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4) ชนชั้นการปกครอง (รัฐบาลหรื อพระมหากษัตริ ย)์ เช่น อาคารรัฐสภา
ของสหรัฐอเมริ กาในกรุ งวอชิ งตัน ดี ซี , พระราชวังบัคกิ้ งแฮม ในอังกฤษ, พระราชวังบางปะอิ น ใน
พระนครศรี อยุธยา
2.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสังคม แต่ละประเทศต่างก็มี
วัฒนธรรมและวิถีชีวติ ทางสังคมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งที่เป็ นรู ปธรรม ที่แสดงออกทางด้านลักษณะ
ความเป็ นอยูข่ องผูค้ น ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแต่งกาย และ
การละเล่ นและการบันเทิงต่างๆ สภาพบ้านเรื อ น ฯลฯ สิ่ งเหล่ านี้ คือ ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวทั้ง สิ้ น
เนื่องจากสามารถตอบสนองความอยากรู ้อยากเห็นสิ่งที่แปลกแตกต่างของนักท่องเที่ยวได้
2.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านบันเทิงและความเพลิดเพลิน ทรัพยากรการ
ท่อ งเที่ยวประเภทนี้ หมายถึ ง สถานที่หรื อ กิ จกรรมที่สร้างความบันเทิงและความเพลิ ดเพลิ นให้แก่
นักท่องเที่ยวทุกประเภท อาทิ สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่งบันเทิงยามค่าคืน โรงละคร โรงภาพยนตร์
เป็ นต้น สถานที่ เ หล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ต ้อ งใช้เ งิ น ทุ น ในการสร้ า งสู ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการลงทุ น ของ
ภาคเอกชน มีเพียงส่วนน้อย เช่น สววนสาธารณะ สวนสัตว์ ที่เป็ นการลงทุนของภาครัฐ
ทรัพยากรการท่อ งเที่ยวที่น้ ี มี การเสื่ อ มสลายได้ตามกาลเวลา สภาพดิ นฟ้ า
อากาศ การทาลายของมนุ ษย์ และการขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงต้อ งการอนุ รักษ์ ส่ งเสริ ม และพัฒนา
ตลอดจนการดูแลรักษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
2.3.3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ นค้า และการบริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น ในระบบเศรษฐกิจคาว่า “การท่องเที่ยว”
หมายถึง ภาคเศรษฐกิจที่รวมธุรกิจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 6 ธุรกิจหลัก คือ
1. ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation)
1.1 โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่สาหรับนักเดินทาง หรื อนักท่องเที่ยว
ที่มาพัก และมีบริ การหลายรู ปแบบแก่ ผมู ้ าพัก ขึ้นอยูก่ บั ระดับของการให้บริ การและสิ่ งอานวยความ
สะดวก เช่น อาหารและเครื่ องดื่ม จัดประชุม จัดเลี้ยง สระว่ายน้ า ออกกาลังกาย เล่นกีฬา นาเที่ยว และ
จาหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้น
การจาแนกประเภทของโรงแรมอาจจะกระทาได้หลายวิธี โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ แ ตกต่ า งกัน เช่ น การจ าแนกตามระดับ หรื อ เกรด แต่ ย งั ไม่ มี ก ารจัด ระดับ โรงแรมที่ เ ป็ น
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มาตรฐานสากลโลก แต่ล ะประเทศจึงมี ขอ้ กาหนดของตนเองโดยหลักการพิจารณาจากรู ปแบบของ
โรงแรม ความครบครันของสิ่ งอานวยความสะดวก และคุณภาพของการบริ การ เช่น ประเทศฝรั่งเศส
จัดแบ่งโรงแรมเป็ นระดับมาตรฐานโดยแสดงระดับด้วยจานวนดาว (Star) ซึ่ งประกอบด้วย 5 ระดับ
ดังนี้
1) โรงแรม 5 ดาว หรื อเดอลุกซ์ (Five-Star/Deluxe Hotel) เป็ นลักษณะ
โรงแรมที่ให้บริ การสมบูรณ์แบบและมีราคาสู ง โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องพักมี
อ่างอาบน้ าส่วนตัว มีภตั ตาคารระดับสู ง สระว่ายน้ า สถานที่ออกกาลังกาย และบริ การที่ยอดเยีย่ ม
2) โรงแรม 4 ดาว หรื อ ระดับ หนึ่ ง (Four-Star/First Class Hotel) เป็ น
โรงแรมที่ให้บริ การและสิ่งอานวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน เช่น ห้องพักส่ วนใหญ่มีอ่างอาบน้ า มี
ภัตตาคาร และคอกเทลเลาจ์ไว้บริ การ
3) โรงแรม 3 ดาว (Three-Star Hotel) เป็ นโรงแรมในระดับมาตรฐาน
เน้นความสะดวกสบายโดยปกติมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม
4) โรงแรม 2 ดาว (Two-Star Hotel) เป็ นโรงแรมเพื่อการพาณิ ชย์ หรื อ
นักท่องเที่ยวแบบประหยัด มีลิฟท์อานวยความสะดวกในการขึ้นลงระหว่างชั้น ห้องพักบางห้องมีหอ้ ง
อาบน้ าแบบฝักบัว และอาจมีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม แต่ผพู ้ กั ต้องเสียค่าบริ การเพิม่
5) โรงแรม 1 ดาว เป็ นโรงแรมให้บริ การห้อ งพักแบบประหยัด ไม่ มี
ลิฟท์บริ การระหว่างชั้น ไม่มีห้องน้ าหรื อห้องอาบน้ าในห้องพัก และไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
ภายในโรงแรม
อย่างไรก็ตามการจัดระดับด้วยระบบดาว มีขอ้ จากัดอยูท่ ี่การไม่สามารถวัดคุณภาพที่แท้จ ริ ง
ของการให้บริ การได้ในหลายประเทศ เช่ น อังกฤษ ออสเตรเลี ย หรื อ นิ วซี แลนด์ จึงมี การนาระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้ประกอบกับการจัดระดับระบบดาว
1.2 โมเต็ล (Motel) เป็ นที่พกั แรมขนาดเล็กประมาณ 50 ห้อง มีทาเลที่ต้ งั อยู่
ใกล้ถนนหลวงสายหลักระหว่างเมือง และมีบริ การที่จอดรถฟรี แก่แขกผูม้ าพัก แต่มกั ไม่มีบริ การอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม เป็ นบริ ก ารที่ พ กั แบบประหยัด ส าหรั บ นัก เดิ น ทาง หรื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มมากใน
สหรัฐอเมริ กา
1.3 เกสต์เฮาส์ (Guesthouse) เป็ นที่พกั ที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้นกั ท่องเที่ยว
เช่าพัก จัดเป็ นที่พกั ขนาดเล็กราคาถูกในประเทศไทยเกสต์เฮ้าส์ หรื อที่บางคนเรี ยกว่า เรื อนแรมตั้งอยูใ่ น
ย่านชุมชนหรื อเมืองท่องเที่ยว เช่น บริ เวณถนนข้าวสารในกรุ งเทพฯ บริ การจะมีเพียงห้องเล็กๆ และ
ห้องน้ ารวม เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ออกท่องเที่ยวในเวลากลางวัน และเพียงต้องการที่พกั หลับนอนใน
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เวลากลางคืนเท่านั้น ปั จจุบนั เกสต์เฮ้าส์ได้รับการพัฒนามากขึ้น โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกในห้องพัก
เพิม่ ขึ้น เช่น โทรทัศน์ รวมทั้งมีบริ การอาหารเครื่ องดื่ม
2. ธุรกิจนาเทีย่ ว (Tourism Business)
นับว่าเป็ นอีกองค์ประกอบหลักที่สาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเป็ น
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยตรง ซึ่ งมี มั ค คุ เ ทศก์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นทู ต สั น ถวไมตรี เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยงั ทาหน้าที่ให้บริ การจัดจาหน่ ายตัว๋
เดินทาง จัดพาหนะบริ การ จัดหาที่พกั และการจัดบริ การนาเที่ยวไปสู่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในบางครั้งธุรกิจนาเที่ยวยังทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ุกเบิกเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน
ประเภทของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1) บริ ษ ัท ตัว แทนท่ อ งเที่ ย วขนาดใหญ่ (Wholesale Travel Agent) ท า
หน้า ที่ จ ัด โปรแกรมน าเที่ ย วประเภทเหมารวม (Package tour) เพื่อ ขายให้แ ก่ บุ คคลทัว่ ไป โดยผ่า น
เครื อข่ายตัวแทนบริ ษทั ท่อ งเที่ยว หรื อสายการบิน ซึ่ งบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวประเภทนี้ อาจจะไม่ ไ ด้
ติดต่อกับผูท้ ี่ตอ้ งการท่องเที่ยวโดยตรง และอาจจะไม่ได้ดาเนินการพาเที่ยวโดยตรง แต่จะมอบให้บริ ษทั
นาเที่ยว (Tour Operator) เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อ มอบให้บริ ษทั ที่รับช่ วงพาเที่ย ว (Land Arrangement) ใน
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็ นผูด้ าเนินการ บริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวจะดาเนินการออกแบบโปรแกรม
ที่จะขายในลักษณะโปรแกรมเหมารวม (Package Tour) และจะหาบริ ษทั รับช่ วงในสถานที่ท่อ งเที่ ยว
เป็ นผูด้ าเนิ นการ โดยบริ ษทั มักจะจัดการเฉพาะโปรแกรมเดินทาง และสายการบินไปกลับยังสถานที่
ท่องเที่ยวเท่านั้น
2) บริ ษทั ตัวแทนท่อ งเที่ยวรายย่อ ย (Retail Travel Agent) มี หน้าที่ขาย
บริ การการท่องเที่ยวโดยตรงให้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็ นตัวแทนของสายการบิน บริ ษทั
เรื อ บริ ษทั รถโดยสาร โรงแรม รถเช่า หรื อบางครั้งก็เป็ นตัวแทนของบริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวขนาดใหญ่
3) บริ ษทั ท่องเที่ยวลักษณะพิเศษ (Special Intermediaries) ทาหน้าที่เป็ น
ตัวกลางที่มกั จะจัดการประชุมหรื อเป็ นบริ ษทั จัดนาเที่ยวเข้ามาเป็ นกลุ่ม หรื อเป็ นบริ ษทั นายหน้าของรถ
โดยสาร หรื อตัวแทนโรงแรมซึ่งมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว หรื อผูเ้ ดินทางหรื อต่อองค์กรธุรกิจในตลาด
ท่องเที่ยว ซึ่ งนายหน้าเหล่านี้ จะได้รับค่าจัดการจากการดาเนิ นการ บริ ษทั เหล่านี้ ได้แก่ บริ ษทั จัดการ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่อ เป็ นรางวัล (Incentive Company) บริ ษ ัท จัด หารถโดยสาร (Motorcoach Brokers) และ
บริ ษทั จัดประชุม (Meeting and Convention Planner And Destination Planners)
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3. ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverage)
อาหารและเครื่ องดื่มจัดเป็ นสินค้าบริ โภคพื้นฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับนักท่องเที่ยว
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มจึงเป็ นองค์ประกอบหลักที่สาคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สิ่ งสาคัญของ
ธุรกิจประเภทนี้คือ การบริ การที่คานึงถึงคุณภาพ อาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ
1) ภัต ตาคาร หรื อ อาหารเฉพาะอย่า ง (Stand-Alone Restaurant) เป็ น
ธุรกิจที่เป็ นที่รู้จกั กันดี และมีจานวนการให้บริ การมากได้แก่ ภัตตาคารหรื อร้านอาหารโดยทัว่ ไปซึ่งมี
หลายขนาด และหลายลักษณะของการให้บริ การ เช่น ภัตตาคารเกอร์เมต์หรื อชั้นดี, ภัตตาคารอาหารจีน,
อิตาเลียน, ฝรั่งเศส, ตะวันออกกลาง, ญี่ปน,
ุ่ โชคชัยเสต็กเฮ้าส์ในประเทศไทย, ภัตตาคารแบบครอบครัว,
ภัตตาคารฮาร์ดร็อคคาเฟ่ (Hardrock Cafe), ภัตตาคารแพลนเน็ตฮอลลีวดู๊ (Planet Hollywood), ภัตตาคาร
แบบบุฟเฟต์, ภัตตาคารจานด่วนหรื อฟาสต์ฟ้ดู แบบบริ การตนเอง, ศูนย์อาหาร เป็ นต้น
2) ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในโรงแรม อาจครอบคลุมตั้งแต่ ตูอ้ าหาร
อัตโนมัติ (Vending Machine) จนถึงภัตตาคารประเภทต่างๆที่ให้บริ การภายในโรงแรม ภัตตาคารใน
โรงแรมให้บริ การอาหารในรู ปแบบและราคาที่แตกต่างกัน โดยมักขึ้นอยูก่ บั ระดับของโรงแรม กล่าวคือ
โรงแรมที่มี ระดับมาตรฐานสู ง มักให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มที่พิเศษและราคาแพง รู ปแบบการ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่มภายในโรงแรมที่ควรกล่าวถึง คือ
- ห้ อ งอาหาร (Dining Room) ภายในโรงแรมอาจมี ล ัก ษณะตั้ง แต่
ภัตตาคารแบบครอบครัวจนถึงภัตตาคารชั้นดีหรื อภัตตาคารเกอร์เมต์ โดยประเภทของภัตตาคารมักมี
ความสัมพันธ์กบั ขนาดและระดับของโรงแรม โรงแรมหรู หรามักจะมีห้องอาหารที่เป็ นภัตตาคารชั้นดี
ห้อ งอาหารนานาชาติ ห้องอาหารแบบุฟเฟต์ ตลอดจนห้อ งอาหารแบบสะดวกรวดเร็ ว ภัตตาคารใน
โรงแรมนับเป็ นธุรกิจที่ทารายได้ให้แก่โรงแรม และกลายเป็ นคู่แข่งสาคัญต่อภัตตาคารและร้านอาหาร
เดี่ยวทัว่ ไป เพราะโรงแรมมักลงทุนสู งในเรื่ องการตกแต่งอย่างหรู หรามีการบริ การที่ประทับใจ และมี
การดาเนินงานที่ป็นระบบ
- บริ ก ารอาหารในห้ อ งพัก (Room Service) โรงแรมขนาดใหญ่ ที่
ให้บริ การครบวงจรมักมีบริ การอาหารส่ งถึงห้อ งพัก ตลอด 4 ชัว่ โมง โดยจัดวางรายการอาหารไว้ใน
ห้องพัก ซึ่งประกอบด้วย อาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารค่า ราคาอาหารมักจะสูงกว่าปกติ เพราะ
คิดรวมค่าบริ การส่ งถึงที่ โรงแรมขนาดกลางอาจให้บริ การอาหารในห้องพักเป็ นเพียงช่วงเวลา เพือ่ ลด
ค่าใช้จ่าย
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- เลาจน์ แ ละบาร์ (Lounge/Bar) โรงแรมขนาดใหญ่ น อกจากมี พ้ืนที่
บริ เวณลอบบี้เป็ นที่นั่งพัก สาหรับบุคคลทัว่ ไปแล้วยังมีพ้ืนที่เป็ นเลาจน์ไว้ให้บริ การอาหารเบา ของ
หวาน เครื่ องดื่ม ตลอดจนชาและกาแฟให้แก่แขกผูม้ าพักและประชาชนทัว่ ไป หรื อจัดบริ เวณหนึ่ งใน
โรงแรมเป็ นบาร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ห ลากชนิ ด ทั้ง เลาจน์ แ ละบาร์ มัก จัด ให้มี
ดนตรี หรื อเพลงประกอบบรรยากาศด้วย
- บริ การจัดเลี้ยงหรื อจัดอาหาร (Banquet and Catering) โรงแรมทัว่ ไป
มักมี ฝ่ายจัดเลี้ ยงดู แลรับผิดชอบการจัดงาน หรื อ จัดเลี้ ยงในห้อ งโถงหรื อ ห้อ งจัดเลี้ ยงทั้งภายในและ
ภายนอกโรงแรม การจัดเลี้ยงอาจเป็ นเพียงการจัดอาหารว่างสาหรับผูม้ าร่ วมประชุม จนถึงการจัดเลี้ยง
ขนาดใหญ่แบบมีพธิ ีการ เช่น การจัดงานแต่งงาน การจัดประชุม การจัดงานแนะนาสินค้า เป็ นต้น
3) ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในสถานประกอบการต่างๆ ธุรกิจบริ การ
อาหารและเครื่ องดื่มจัดเป็ นสิ่ งอานวยความสะดวกของธุรกิ จอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องจัดบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มไว้ให้แก่ลูกค้า เช่น อาหารและเครื่ องดื่มในศูนย์การค้า หรื อห้างสรรพสินค้า เพือ่ ลูกค้าระหว่าง
การซื้ อ สิ นค้าโดยไม่ ตอ้ งออกไปจากห้อ งหรื อ ศูนย์การค้า เพื่อ รับ ประทานอาหาร ช่ วยอ านวยความ
สะดวกแก่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และรวมทั้งบริ การอาหารและเครื่ องดื่มตามสโมสรต่างๆ
ที่สมาชิกหรื อแขกเข้าไปใช้บริ การเพือ่ สังสรรค์หรื อออกกาลังกาย เช่น ราชกรี ฑาสโมสร สโมสรเรื อใบ
เป็ นต้น
4) ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในระหว่างการเดินทาง เป็ นการให้บริ การ
แก่ ผูโ้ ดยสารบนเครื่ อ งบิ น รถไฟ รถทัวร์ และเรื อ ที่ผูจ้ ดั เตรี ยมอาหาร (Caterer) ต้อ งให้บริ การตรง
เวลา และจัดส่ งอาหารไปที่พาหนะที่ใช้เดินทางอย่างเป็ นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดเตรี ยม
อาหารในภาชนะที่สามารถให้บริ การเป็ นรายคนได้สะดวก เนื่องจากพาหนะในการเดินทางมีเนื้อที่และ
เวลาที่จากัดในการให้บริ การ
4. ธุรกิจจาหน่ ายสิ นค้าและของที่ระลึก
นักท่องเที่ยวมักมีความต้องการที่จะใช้สินค้าอุปโภคบริ โภคในระหว่า งการ
เดิ นทางเสมอ ไม่ ว่าจะเป็ นของใช้ส่วนตัว ฟิ ล์ม หรื อ อุ ปกรณ์ ที่จาเป็ นในการเดิ นทาง โดยส่ วนใหญ่
นักท่องเที่ยวหาซื้อได้จากร้านค้าปลีกในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งให้บริ การแก่คนในท้องถิ่นอยูแ่ ล้ว ส่วนร้าน
ขายสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก นั้น เป็ นร้ า นค้า ที่ ต้ งั ขึ้ น เพื่อ จุ ด ประสงค์ห ลัก ในการขายของให้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ยว
โดยเฉพาะ ซึ่งมักจะพบในบางพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีสินค้าที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่น้ นั ๆ และ
เป็ นที่ตอ้ งการของนักท่องเที่ยว โดยนักท่อ งเที่ยวมักซื้ อเป็ นของฝาก หรื อ ซื้ อ ไว้เพื่อ เป็ นสิ่ งเตือนให้
ตนเองระลึกว่า ครั้งหนึ่งได้เคยมาเยือนสถานที่แห่งนั้นแล้ว ในหลายประเทศได้นาเอาสินค้าของที่ระลึก
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มาเป็ นจุ ด ขายในการท่ อ งเที่ ย ว โดยพยายามแข่ ง ขัน กั น จัด เทศกาลลดราคาสิ น ค้า เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยว ตัวอย่างประเทศในเอเชียที่มีจุดเด่นด้านสิ นค้าที่มีราคาถูก และสามารถใช้กลยุทธ์น้ ี ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็ นจานวนมาก คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย
5. ธุรกิจการคมนาคมขนส่ ง
เนื่ องจากการท่องเที่ยวเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายคนจาก
ท้องถิ่นหนึ่งไปยังท้องถิ่นอื่นที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจคมนาคมขนส่งจึงเป็ นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อ
การนานักท่อ งเที่ย วไปยังสถานที่ ที่ตอ้ งการทั้ง ภายในและระหว่า งประเทศควบคู่กับการคมนาคม
ขนส่ ง การคมนาคมเข้าสู่ แหล่ งท่อ งเที่ยวที่มี ความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย ย่อมต้องส่ งผลดี ต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น เช่น ในกรณี ของหมู่เกาะซีเซลล์ได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่ไ ด้รับความนิ ยมจากชาวยุโรป ภายหลังจากการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ได้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรปที่คนอาศัยแต่เพียงการคมนาคมทาง
น้ าเท่านั้น
ดังนั้นการพัฒนาระบบการขนส่งก็นบั ว่ามีความสาคัญเช่นเดียวกัน โดยทัว่ ไป
ระบบการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และการขนส่งผูโ้ ดยสาร แต่การขนส่งที่นบั ว่ามีอิทธิพล
ทางตรงต่อการท่องเที่ยว คือ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการขนส่ ง 3 ประเภท คือ การขนส่ ง
ทางอากาศ ทางบก และทางน้ า
1. การขนส่ งทางอากาศ ในด้านการท่อ งเที่ยวการขนส่ งทางอากาศมี
องค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ
1) สนามบิน โดยส่ วนใหญ่เป็ นการดาเนิ นงานโดยหน่ วยงานของ
รัฐบาล เช่ น ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศไทย หรื อ การดาเนิ นงานร่ วมระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ท้องถิ่น เช่น ประเทศเยอรมนี หรื อรัฐบาลท้องถิ่นร่ วมบริ หารกับเอกชน เช่น ที่มิลาน ประเทศอิตาลี
2) สายการบิน ซึ่งมีการให้บริ การแตกต่างกัน คือ
- สายการบินที่บินแบบเที่ยวบินประจา (Schedule Flight) คือ
สายการบินที่ให้บินในเส้นทางที่ได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาล โดยกาหนดเที่ยวบินและเวลาบินเอาไว้เป็ น
ตารางบินประจาแน่นอนในแต่ละปี
- สายการบินที่บินแบบเช่าเหมาลา (Charter Flight หรื อ NonSchedule Flight) คือ สายการบินที่บินแบบไม่ประจา โดยเป็ นการเช่ าเหมาลา ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซึ่ งติดต่อให้บริ ษทั นาเที่ยวเป็ นคนกลางในการดาเนิ นการเช่าเหมาเที่ยวบินจากบริ ษทั ที่
ให้บริ การเครื่ องบิน
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- สายการบินที่ให้บริ การแบบเช่าส่วนตัว (Air Taxi Flight) คือ
การให้บริ การเช่าเฮลิคอปเตอร์ หรื อเครื่ องบินเล็กที่จุคนได้ระหว่าง 4 - 18 คน นักธุรกิจนิยมใช้บริ การนี้
เพราะสะดวกเรื่ องเวลาออกเดินทาง และสามารถลงจอดได้ในสนามบินแคบๆ ตามพื้นที่ หรื อโรงงาน
ต่างๆ ได้ ลักษณะการบินลักษณะนี้ เป็ นที่นิยมใช้บริ การมากในยุโรป เช่น เส้นทางธุรกิจตอนกลางวัน
ลอนดอน – ปารี ส – บัสเซลส์ – ลอนดอล – อัมสเตอร์ดมั ทั้งนี้ เฉพาะในประเทศอังกฤษ มีเครื่ องบินที่
ให้บริ การแบบนี้ 350 ลา ในยุโรปตะวันตก 1,300 ลา
2. การขนส่งทางบก ประกอบด้วยการขนส่ง 2 ลักษณะ คือ
- การขนส่งทางถนน นับว่ามีบทบาทที่สาคัญมากต่อการท่องเที่ยว
ในปั จจุบนั ทั้งการขนส่ งด้วยรถโดยสารสาธารณะ และด้วยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางในลักษณะนี้มี
ลักษณะเด่น คือ การได้เห็นทิวทัศน์สองข้างทาง และสามารถแวะเที่ยวตามจุดที่ตอ้ งการได้
- การขนส่ ง ทางรถไฟ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ว ยรถไฟเป็ นอี ก
หนทางเลือกหนึ่งที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการความปลอดภัยและตรงเวลา ในบางประเทศที่
มี ระบบรถไฟที่ดี การเดิ นทางด้วยรถไฟสามารถนามาเป็ นจุดขายเส้นทางท่องเที่ยวที่สาคัญได้ เช่ น
รถไฟใต้ดินในประเทศอังกฤษที่มีเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในกรุ งลอนดอน นอกจากนี้
ผูป้ ระกอบการรถไฟซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ คื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ก็ อ าจจัด รายการน าเที่ ย วทางรถไฟให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวเอง เช่น รายการนาเที่ยวน้ าตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี ของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
เป็ นต้น
3. การขนส่ งทางน้ า เป็ นอี กเส้นทางหนึ่ งที่นักท่อ งเที่ยวนิ ยมเดิ นทาง
โดยเป็ นการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า หรื อทางทะเล ทั้งในรู ปแบบของการโดยสารสาธารณะ
การเช่าเหมา และการซื้อรายการนาเที่ยวในบางประเทศ การท่องเที่ยวโดยการล่องเรื อไปตามลาน้ าเป็ น
สินค้าทางการท่องเที่ยวที่เป็ นที่นิยมและขึ้นชื่อ เช่น การนัง่ เรื อกินโดล่าในประเทศอิตาลี, การล่องแม่น้ า
เทมส์ในประเทศอังกฤษ เป็ นต้น
การให้บริ การขนส่งทางน้ าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมี 2 ลักษณะ คือ
1) เรื อ ท่ อ งเที่ ย วทางแม่ น้ า ล าคลอง มี ลัก ษณะการบริ ก ารหลาย
ประเภท ตั้งแต่เรื อขนาดเล็กที่ให้บริ การเที่ยวตามแม่น้ า ลาคลอง, เรื อข้ามฟาก, เรื อขนานยนต์เพื่อ ใช้
ขนส่งรถยนต์, ไปจนกระทัง่ ถึงเรื อขนาดใหญ่ที่มีบริ การอาหารยามค่าคืน
2) เรื อท่องเที่ยวทางทะเล มีหลายขนาด และมีลกั ษณะการบริ การ
หลายประเภท ตั้งแต่เรื อประมงขนาดเล็กที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ขนส่งนักท่องเที่ยวไปเกาะต่างๆ เรื อเร็ว ไป
จนกระทัง่ ถึงเรื อสาราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่มีการบริ การที่พกั อาหารและความบันเทิงครบครัน
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ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทัว่ โลกส่ วนใหญ่จะนิ ยมใช้การขนส่ งทางอากาศมาก
ที่สุด เนื่ องจากรวดเร็ ว ประหยัดเวลา เป็ นเส้นทางที่เหมาะสมสาหรับการเดินทางระยะไกล โดยเฉพาะ
การเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่การเดินทางทางถนนก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวนิยม
ใช้ในสัดส่วนใกล้เคียงกับการเดินทางทางอากาศ ส่วนการเดินทางทางน้ า และทางรถไฟยังเป็ นที่นิยมต่า
กว่ามาก สาหรับในด้านสถานประกอบการของภาครัฐ ได้แยกสถานประกอบการซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ งผูโ้ ดยสารออกมาจากผูป้ ระกอบการภาคเอกชน รวมสถาน
ประกอบการดังกล่ าวจานวนทั้งสิ้ น 4 แห่ ง คือ การรถไฟแห่ งประเทศไทย, การท่าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย, บริ ษทั ขนส่ง จากัด และบริ ษทั การบินไทย จากัด
6. ธุรกิจนันทนาการ
ธุรกิจนันทนาการ คือ การประกอบธุรกิจที่สร้างความสนุ กสนานและความ
เพลิดเพลินให้แก่นกั ท่องเที่ยว ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ประเภท คือ
1) ธุ รกิ จสวนสนุ กที่มีเครื่ อ งเล่นต่างๆ ที่ทาให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายและ
ตื่นเต้น
2) ธุรกิจบันเทิงของสถานบันเทิงต่างๆ เช่น ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ ดิส
โก้เธค ผับ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
3) ธุ ร กิ จ กี ฬ าเพื่อ การท่ อ งเที่ ย ว ในบางครั้ งธุ ร กิ จ นัน ทนาการได้ร วมเอา
พิพธิ ภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ เข้าไว้ดว้ ย เนื่องจากเป็ นสถานประกอบการที่สามารถให้ท้ งั
ความบันเทิง เพลิดเพลิน และให้ความรู ้ในขณะเดียวกัน
สรุ ป ในจานวน 6 ธุ รกิ จหลักดังกล่ าวมี เพียง 2 ธุ รกิ จ คือ ธุ รกิ จที่พกั แรม และธุ รกิ จนาเที่ย ว
เท่านั้นที่มีลกั ษณะการบริ การที่มุ่งเน้นการรองรับนักท่องเที่ยวเป็ นหลัก ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ เน้นลูกค้า
เป้าหมายทั้งที่เป็ นคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดรายการนาเทีย่ ว
การวางแผน (Planning)
การวางแผน มี ความจาเป็ นต่อ การดาเนิ นธุ รกิ จการทางานและทุกๆ ด้านเพื่อ ประกอบการ
ตัดสิ นใจ และการกาหนดเป้ าหมายแนวทาง ดังนั้นในการจัดนาเที่ยวจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อมิให้เกิดการ
ผิดพลาดจาเป็ นต้องมีการวางแผน กล่าวว่า “การวางแผนที่ดีเท่ากับการดาเนินการสาเร็จไปแล้วครึ่ งหนึ่ง
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หลักการของการจัดรายการท่ องเที่ยว
ธุ รกิ จการจัดรายการท่องเที่ยว (Travel Business) เป็ นธุ รกิ จการซื้ อ – ขาย เช่ น คนซื้ อ ไม่เห็น
สิ นค้า ตรวจสอบทดสอบสิ นค้าไม่ได้ อัตราเสี่ ยงสู งทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ าย เช่น เครื่ องบินขัดข้อง เกิดการ
ปฏิวตั ิ หรื อกรณี อื่น ผูซ้ ้ือต้องไปบริ โภคเอง ควบคุมมาตรฐานยาก ต้องพึ่งพาธุรกิจอื่น และคุณภาพของ
สิ นค้า อยูท่ ี่ความพอใจและรสนิ ยมของผูซ้ ้ื อ บางคนบอกว่าสถานที่น้ ี ไม่สวยไม่น่าซื้ อไป บางคนกลับ
บอกว่าน่าไป เป็ นต้น จึงนับว่าธุรกิจนาเที่ยวเป็ นธุรกิจที่มีตวั แปร ที่ทาให้เกิดปั ญหาในการดาเนินธุ รกิจ
และการจัดรายการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการจึงต้อง มีการศึกษาและวางแผนเป็ นอย่างดีการ
ท่องเที่ยวแต่เดิมจะอยูใ่ นกลุ่มคนชั้นสู ง เพราะการเดินทางลาบาก ใช้เงินสูงตั้งแต่หลัง พ .ศ.2384 ได้เกิด
บริ ษทั ที่จดั ในลักษณะนาเที่ยว 2 บริ ษทั ใน อังกฤษ และอเมริ กา คือ บริ ษทั โทมัส คุก (Thomas Cook)
บริ ษทั อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (American Express)
หลักการของ 2 บริ ษทั ก็คือ
1. การซื้อแบบ “เหมา” ทาให้ได้ส่วนลด
2. การซื้อ “ล่วงหน้า” สร้างความเชื่อมัน่ แก่ผขู ้ าย
3. จัดอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมสรรพ ทาให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจในการ - เดินทาง
หลักการดังกล่าวทาให้คนใช้บริ การมากขึ้น ราคาเฉลี่ ยต่อหัวต่ า ราคาทัวร์ ถู ก คนจะซื้ อมาก
สถิติปี 2534 นักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั ใช้บริ การถึง 73%
องค์ประกอบของการจัดรายการท่องเทีย่ ว
1. ผู้ซื้อ (Buyer) ผูบ้ ริ โภค (Consumer) หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้
มาใช้บริ การ ผูป้ ระกอบการจะจัดทาให้ไ ด้ครอบคลุ มกลุ่ มเป้ าหมายทั้งหมดนั้นเป็ นการยาก เพราะ
นักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันในเรื่ อง เชื้อชาติ เพศ อายุ การศึกษา พฤติกรรม รสนิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ย่อมจะมีความแตกต่างกันในการที่จะจัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นที่พอใจได้มีการ
แบ่งประเภทนักท่องเที่ยวไว้ ดังนี้
1) กลุ่มที่ชอบความสะดวกสบาย หรู หรา
2) กลุ่มที่ชอบความสะดวก มีมาตรฐานสูง แต่ชอบอิสระ
3) กลุ่มที่ชอบความเป็ นอิสระ
4) กลุ่มทีช่ อบความบุกเบิก พเนจร
อย่า งไรก็ ต ามการจัด รายการท่ อ งเที่ ย ว จ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะต้อ งเข้า ใจให้ลึ ก ซึ้ งถึ ง
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งละเอี ย ดอ่ อ น ต้อ งอาศัย ประสบการณ์ แ ละการสั ง เกต
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นักท่องเที่ยวบางกลุ่มชอบซื้ อ ของ บางกลุ่มไม่ชอบกิจกรรมการแสดงออก บางกลุ่มชอบสนุ กสนาน
บันเทิง เป็ นต้น จะทาอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จในด้านการจัดทารายการท่องเที่ยวที่ตรงกับความ
พึง พอใจของลู กทัว ร์ ทุกคน จึ ง มี ผูต้ ้ งั ข้อ สัง เกตจากนักท่ อ งเที่ ย วชาติ ต่ างๆ 5 ชาติ แ รกที่ เ ดิ นทางมา
ประเทศไทยไว้ดงั นี้ (ข้อมูลปี 2533)
1. กลุ่มนักท่ องเทีย่ วชาวมาเลเซีย
- เดิ น ทางมาประเทศไทยมากที่ สุ ด เพราะอยู่ใ กล้ เดิ น ทางสะดวก
โดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ ค่าใช้จ่ายถูก
- ชอบถ่ายรู ปตัวเองกับสถานที่ที่ไปเที่ยว เพือ่ เก็บเอาไว้เป็ นที่ระลึก
- หากถ่ายรู ปกับชาวเขาที่ขนั โตกจะซื้อรู ป
- มาเลเซี ยเดิ นทางมาเชี ยงใหม่ น้อ ย เพราะระยะทางและ Strict เรื่ อ ง
สุเหร่ า และอาหารการกิน เพราะไม่รู้วา่ อยูไ่ หน
- สนใจสินค้าพื้นเมืองประเภท ร่ ม ไหม
- กลุ่มท่องเที่ยวจริ งๆ น้อยกว่า มาเพือ่ กิจกรรมอื่นๆ
- ผูช้ ายมีความสาคัญมากกว่าสตรี
- การเดินทางไปมาลาบากโดยเฉพาะสตรี
- นิสยั ทัว่ ไปดี เข้ากับคนไทยได้ดี
- ในกรณี ขนั โตกมีปัญหาเรื่ อง อาหารต้องสัง่ อาหารมุสลิม
2. กลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
สถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปชม คือ (เฉพาะในเชียงใหม่)
1) ดอยสุเทพ
100%
2) ช้าง
20%
3) สันกาแพง
100%
4) ขันโตก อาหารและการแสดง
50%
5) มาชมโครงการทดลองทัวร์ที่สนั ป่ าตอง แม่โจ้ สวนผลไม้
5%
สินค้าที่ขายให้นกั ท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้แก่ ผ้าไหม เครื่ องเงิน 2 ชนิด
- ร่ มจะไม่ได้ขายเพราะของญี่ปุ่นดีกว่า
- Lacqure ไม่ได้ขายเพราะของญี่ปุ่นดีกว่า
- ไม้สกั จะไม่ได้ขายเพราะไม่มีที่วา่ งสาหรับเฟอร์นิเจอร์
- มีพฤติกรรมกลุ่มคือ ถ้าซื้อ 1 คน คนอื่นๆ จะซื้อของตาม
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- นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเชื่อ Tour Leader
- นักท่องเที่ยวคนหนุ่มจะมาเป็ นแบบ Fit
- นักท่องเที่ยวอายุมากจะมาเป็ นแบบ Group
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถือว่าเวลาเป็ นเรื่ องสาคัญ ต้องตรงต่อเวลา
- ไกด์ตอ้ งมาก่อนเวลา
- อาหารต้องสะอาด เสิร์ฟรวดเร็วไม่ตอ้ งให้รอ
- หากร้านค้ามีแมลงวันแม้แต่ตวั เดียวก็ตอ้ งเลิกกิน
- ทุกสิ่งทุกอย่างต้อง Efficient
สิ่งสาคัญ คือ
- Service
- ภาษา
- Information
3. กลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวฮ่ องกง
- แต่งตัวเก๋ เจ้าแฟชัน่ ตามแฟชัน่ จนบางครั้งไม่ดูวยั
- สถานะทางเศรษฐกิจดี มีกาลังซื้อดีมกั จะซื้อ
- ส่วนมากพูดภาษาอังกฤษได้ดี แต่เป็ นสานวนจีน
- ชอบถ่ายรู ปกับสถานที่
- ปริ มาณอาหารต้องมาก และรสชาติดี
- ถ้ามาเป็ นกลุ่มใหม่จะเสียงดังมาก
- ถ้าเดินทางมาเป็ น Private จะมีกริ ยาท่าทางดี
- ปกติแล้วไม่คาดหวังเรื่ องสถานที่ท่องเที่ยว
- ชอบซื้อของฝากที่บ่งบอกถึงสุขภาพ ความมีโชคดี เช่น ลาใยตากแห้ง
กระเทียมโทน
- ชอบซื้อผลไม้ที่หายาก เช่น ทุเรี ยน มังคุด
- ชอบกินเลือดงู ยาโดฟ์ เพิม่ สมรรถภาพทางเพศ
- ชอบไปสถานที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ เช่น แม่สะลอง
4. กลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวสิ งคโปร์
- คล้ายคลึงกับนักท่องเที่ยวจีนทัว่ ไป
- มีนิสยั ประหยัดมาก จะสะท้อนถึงการกินอยูแ่ ละการใช้จ่ายซื้อของ
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- นักเดินทางมาโดยทางรถ Tour Around เดินทางโดยทางรถ Coach
- ไม่ค่อยมี Tip
5. กลุ่มนักท่ องเที่ยวชาวอเมริกัน
- รายการทัวร์ปกติ ดอย แม้ว ช้าง สันกาแพง
- ให้ความสนใจทัว่ ไปปานกลาง ไม่เข้มข้นเท่าใด
- ไม่สนใจรายละเอียดมากนัก หากให้รายละเอียดจะไม่สนใจ
- ชอบแต่งตัว ใส่เครื่ องประดับ แหวน กาไร สร้อย ฯลฯ แสดงฐานะ
- ชอบสบาย เช่น พักโรงแรมดีๆ ทานอาหารร้านดีๆ
- ไม่มีความอดทนเท่าใดนักหรื อจะไม่สนใจทัวร์ที่จะต้องนัน่ รถนานๆ
- ชอบอวด ชอบแสดงออก ชอบแสดงความเด่น (Americanism)
- มีนิสัยอวดดี เย่อหยิง่ ไม่พ่ งึ ใคร ทาเป็ นรู ้ดี เจอใครเขาก็บอกคนนั้น
คนนี้วา่ สิ่งนั้นเป็ นอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งที่บางทีก็ไม่ถูกต้อง
- ชอบไม้สกั มาก
- ชอบผ้าไหมปานกลาง
- ชอบ Ceramic
- แตกตื่น ตกใจ และกลัวสภาวะต่างๆ ง่ายที่สุด พอๆ กับญี่ปุ่น
- เรื่ องเวลานัดหมาย จะไม่ตรงเป๊ ะเท่าญี่ปุ่น
- 99% จะทิปดี แต่อาจถูก Complain ตามมาก็ได้
- ชอบของเก่า (Antique)
- ชอบโวยวายก่อนเสมอ
- ชอบทาเรื่ องเล็กให้เป็ นเรื่ องใหญ่
- การใช้จ่ายเงินไม่คิดหน้าคิดหลัง
- การตัดสินใจเฉียบขาด แน่นอน รวดเร็ว
- ชอบเฮฮา สนุกสนาน ไปตามเรื่ อง ชอบตลกขบขัน
2. สิ นค้า (Product) สินค้าทางการท่องเที่ยวต่างจากสินค้าทัว่ ไป
1. แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเป็ นองค์ประกอบในการดึงดูดความสนใจ และเป็ นสิ นค้าทางการ
ท่องเที่ยว เป็ นตัวเสริ มในด้านการตัดสินใจท่องเที่ยวของลูกค้า แหล่งท่องเที่ยวแบ่งเป็ น 3 ประเภท
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1.1 ประเภทธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก แม่น้ า ถ้ า ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ น้ าพุ
อุทยาน และวนอุทยาน เป็ นต้น
1.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์
เมืองโบราณ พิพธิ ภัณฑ์
1.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนกิ จกรรมมนุ ษย์ที่น่าสนใจ เช่ น
สภาพชีวติ ความเป็ นอยู,่ การทามาหากิน, สถานบันเทิง, สิ่งก่อสร้างแปลกๆ, โรงละคร, ศูนย์วฒั นธรรม,
สวนสนุก
ในการจัดรายการท่องเที่ยวจะต้องมีการกาหนดแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ งจะพิจารณาจากสิ่ง
ต่อไปนี้
1) จุดสนใจ (Attraction) การจัดรายการท่องเที่ยวควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุด
สนใจ จุดเด่นเฉพาะตัว เช่น เขาใหญ่ จุดสนใจอยูท่ ี่การส่องสัตว์ ภูร่องกล้า มีผาชูธง ลานหินแตก เป็ นจุด
สนใจ เส้นทางรถไฟสายมรณะ จุดสนใจอยูท่ ี่สะพานข้ามแม่น้ าแคว เป็ นต้น
2) การกาหนดแหล่งท่องเที่ยว นอกจากจะต้องมีจุดสนใจแล้วควรจะต้องมีแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วอัน ดับ รองลงมาจากเป็ นตัว เสริ มให้ส มบู ร ณ์ ไ ม่ ใ ช่ ใ ห้เ ดิ นทางไปไกลแสนไกลเพื่อ ชมที่
ท่องเที่ยวแห่งเดียว เช่น ประเทศอียปิ ต์ มีแต่ทะเลทราย คนไปชมปิ รามิดอย่างเดียว จะรู ้สึกไม่คุม้ ค่า ควร
จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นเสริ ม เช่น สถานบันเทิง หรื อการช็อปปิ้ ง เป็ นต้น
3) การกาหนดแหล่งท่องเที่ยว โดยทัว่ ไปมักจะตามกันหรื อซ้ าๆ กัน เช่น พาไป
เชี ยงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็ นต้น การทาทัวร์ ที่ทบั เส้นทางคนอื่น เราจะต้อ งเสนอบริ การพิเศษ เพื่อ
เรี ยกร้องลูกค้าในความเป็ นจริ งเรามิตอ้ งไปแข่งขันนั้นได้ ถ้าเรารู ้จกั สร้างหรื อมีโปรแกรมทัวร์ใหม่ๆ ที่
น่ าสนใจ ซึ่ งอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวลึกซึ้ งก็ตาม เช่น พาชมวัดป่ าเลไลย์ วังมัจฉา วัดพระนอนจักร
สีห์ ภายในวันเดียวก็มีผจู ้ ดั ทาและประสบความสาเร็จด้วยการเปิ ดทัวร์ก่อนยอมจะได้เปรี ยบ
4) การนาชมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ควรให้ชมหมดในคราวเดียว ควรจะเก็บไว้ขาย
ในคราวต่อไป เช่น พาไปวัดให้ชมวิหาร ยังไม่นาชมโบสถ์ ก็ยอ่ มได้ ถ้าให้ชมทุกอย่าง คราวต่อไปจะไม่
มีที่ให้ชมต่อไป
2. ความสะดวกในการเดินทาง
สิ นค้าสาหรับการท่องเที่ยวนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่จะขายแก่นักท่องเที่ยวแล้ว
ยังต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก และปั จจัยพื้นฐานรองรับให้เพียงพออีกด้วย มีหลายประเทศที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงามมาก เช่น ธิเบต เนปาล แต่ขาดสิ่งอานวยความสะดวก ก็ไม่สามารถทาให้การท่องเที่ยว
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สาเร็จได้เช่นกัน ดังนั้นการขายทางธุรกิจท่องเที่ยวนั้น เป็ นการขายเบ็ดเสร็จ คือ ทั้งสินค้าและการบริ การ
ซึ่งได้แก่
2.1 ความสะดวกในการเดินทาง การท่องเที่ยวสามารถใช้การเดินทางได้หลาย
ทาง นับตั้งแต่รถยนต์ รถไฟ เรื อ เครื่ อ งบิน รถม้า รถลาก กระเช้าไฟฟ้ า เป็ นต้น ในการจัดรายการ
ท่องเที่ยวจาเป็ นต้องตัดสินใจในการเดินทางโดยคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยรวมถึงความปลอดภัย
ของยานพาหนะ เส้นทาง ดินฟ้าอากาศ เส้นทาง การโจรกรรม
2) ความสะดวกรวดเร็ว การเดินทางท่องเที่ยวใช้เวลานานถ้ายานพาหนะ
ไม่ดี จะเกิดความไม่สะดวกสบายและต้องคานึงถึงการจราจร สภาพถนน ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่สูง
หรื อไม่ จะทาให้โปรแกรมผิดพลาดได้
3) ความเหมาะสมกับตัวนักท่องเที่ยว เช่น คนสู งอายุควรจะจัดพาหนะ
เป็ นพิเศษ ที่เน้นความสะดวกสบายมี กิจกรรมบนรถพอสมควร ให้ไ ด้มี การพักบ้าง ไม่ ใช่ เปิ ดวีดีโอ
ตลอด หรื อเล่นเกมส์ตลอด
4) เส้นทาง การเดินทางตลอดเส้นทางควรมีความเพลิดเพลิน มีจุดแวะ
พักบ้าง มีจุดชมวิวริ มทาง เพื่อเปลี่ยนอริ ยาบท มิใช่นั่งรถยาวตลอดทั้งวันเพื่อไปชมสถานที่แห่ ง เดี ยว
แล้วกลับ และถ้าจะให้ดีไม่ควรกลับเส้นทางเดิมอาจใช้เส้นทางใหม่ หรื อไปเรื อกลับรถเป็ นต้น กิจกรรม
ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการเดินทางอาจทาให้นักท่องเที่ยวเบื่อ จึงต้องมีกิจกรรมเสริ มเพื่อความ
ผ่อนคลาย สนุ กสนาน บันเทิง เพลิดเพลินในการเดินทาง และเปลี่ยนอริ ยาบทบ้าง เช่น การเล่นเกมส์,
การฟั งเพลง ร้องเพลง, ดู ภาพยนตร์ , พักผ่อ น, การแสดงอื่ นๆ ทั้งนี้ ควรให้เหมาะสมกับบรรยากาศ
ช่วงเวลา ว่าเวลาใดควรจะทากิจกรรมอะไร ใช้เวลาเท่าไรจึงจะเหมาะสม
2.2 ที่พกั การท่องเที่ยวจะต้องมีการพักค้างคืน ซึ่งมีหลายรู ปแบบ ได้แก่ โรงแรม
รี สอร์ท บ้านพัก หอพัก เกสต์เฮาส์ เรื อนแพ แคมป์ เป็ นต้น ในการเลือกที่พกั ย่อมจะให้เหมาะสมกับ
บรรยากาศและตัวนักท่องเที่ยว เช่น ควรจะมีลกั ษณะดังนี้
- มีความสะอาดสวยงาม น่าพักอาศัย
- มีความสะดวกสบาย หรู หราพอสมควร
- มีความเป็ นส่วนตัว หรื อเป็ นสัดส่วนบ้าง
- มีความปลอดภัย
- มีกิจกรรมพิเศษเสริ ม เช่น จัดงานต้องรับ แคมป์ ไฟ ฯลฯ แม้แต่เขียน
ป้ายก็ควรจะทา
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ทั้งนี้ ควรจะอยูใ่ นดุลยพินิจว่าการเลือกที่พกั ควรจะอยูใ่ นระดับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ประกอบการพิจารณา เสนอราคาค่าท่องเที่ยว พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ซึ่งโดยทัว่ ๆ ไป การจองที่พกั
(Reservation) จะมีการติดต่อกันเป็ นธุรกิจซึ่ งจะเสนอราคาที่ต่ากว่าทัว่ ๆ ไป 10 – 20% แล้วแต่ฤดูกาล ผู ้
จัดจึงควรจะพิจารณาด้วยว่าไปฤดูใดราคาใดจะถูกกว่า
2.3 การบริ การด้านอาหาร การจัดรายการท่องเที่ยวจะต้องมีการเลี้ยงอาหารบาง
มื้อ หรื ออาจจะทุกมื้อ ซึ่งรายการอาหาร และร้านอาหาร สามารถใช้เป็ นสิ่งดึงดูดในการเสนอขายทัวร์ได้
เช่น ร้านอาหารที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการทาทัวร์น้ นั การจัดอาหารให้ลูกค้าจะทา
ให้เกิดผลดี คือ
- ประหยัดเวลา ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเลือกซื้ ออาหาร ถ้าในกรณี ที่มี
เวลาน้อย จะทาให้โปรแกรมทัวร์ไม่ผดิ พลาด
- สามารถกาหนดรายการอาหาร และเชื่อมัน่ ในเรื่ องความสะดวก และ
คุณภาพได้ดีกว่า จะกาหนดได้ว่าลูกทัวร์ไม่บริ โภคอาหารประเภทใด ชอบอาหารประเภทใด เช่น กลุ่ม
อิสลาม กลุ่มชาวจีน เป็ นต้น
- มีความเป็ นสัดส่วนเฉพาะกลุ่ม เราสามารถเจาะจงได้ และจัดที่เฉพาะ
กลุ่มลูกทัวร์ของเราได้ไม่ปะปนกับแขกอื่นๆ
- การทาธุรกิจร่ วมกับร้านอาหาร จะได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์แบบเหมา
จ่าย และบางบริ ษทั ที่เชื่อถือได้ จะได้รับเครดิต ไม่ตอ้ งจ่ายเงินสด ใช้จ่ายเป็ นรายเดือนได้ ลูกทัวร์จะ
เข้าใจว่า เขาใช้บริ การร้านหรู หรา ราคาแพงมาก ซึ่ งบางครั้งจะได้รับส่ วนลดจานวนมาก จะได้ชื่อเสียง
กับบริ ษทั ทัวร์ของเรา
ในการบริ การเรื่ องอาหารนั้นเป็ นสิ่งจาเป็ นก็จริ ง แต่มิได้หมายความว่า เราจะต้องจัดให้ลูกทัวร์
รับประทานอาหารที่เรากาหนดเสมอไป ควรจะมีบางวันหรื อบางมื้อที่ปล่อยให้เป็ นวัน “ฟรี เดย์” บ้าง
เพื่อเขาจะได้ทดลองชิมอาหารที่เขาต้องการ เพียงแต่เราแนะนาในฐานะเป็ นมัคคุเทศก์ อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จะต้องอยูใ่ นรายการที่ผจู ้ ดั จะต้องเตรี ยมการไว้ดว้ ย รวมทั้งกระดาษหรื อ ผ้าเย็นและถุงใส่ขยะ
2.4 ของที่ระลึกและการช็อปปิ้ ง นักท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อสิ นค้าที่ระลึกเมื่อเดินทาง
ไปตามแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการทัวร์ทุกครั้งจึงมักจะมีการพาไปซื้อสินค้า (Shopping) เพือ่ เป็ นการ
บริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย ว และเป็ นธรรมเนี ย มที่ ร้ า นค้า จะจ่ า ยค่ า Commission แก่ มัค คุ เ ทศก์ ซึ่ งท าให้
มัคคุเทศก์ได้รับประโยชน์ดว้ ย จึงมีมคั คุเทศก์ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่พานักท่องเที่ยวชมตามแหล่ง
ท่องเที่ยว คอยแต่จะนาไปซื้อสินค้า ซึ่งเป็ นการไม่ถูกต้อง นักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนก็ไม่นิยม ฉะนั้น
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สามารถจะพานักท่องเที่ยว Shopping ได้ แต่ไม่ควรมากจนก่อความราคาญ แก่นกั ท่องเที่ยว และควรจะ
ได้ช้ ีแจงแก่นกั ท่องเที่ยวบ้าง เพือ่ มิให้นกั ท่องเที่ยวถูกหลอกลวง
2.5 มัคคุ เทศก์ เป็ นผูช้ ่ วยให้การทาทัวร์ สาเร็ จหรื อ ล้มเหลวได้ เพราะเป็ นผูน้ า
และผูด้ าเนินการควบคุม ตลอดจนการตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่มคั คุเทศก์
ควรจะเป็ น คือ
1) บุคลิกดีน่าเชื่อถือปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างได้
2) มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณพอสมควร
3) ความรอบรู ้ มีประสบการณ์มากๆ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นคนฉลาดขั้น Genius
แต่เอาตัวรอดได้
4) รู ้จกั ตัดสิ นใจที่ดี แก้ไขปั ญหา แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ทนั ท่วงที
เช่น แขกป่ วย กระเป๋ าหาย รถเสีย เป็ นต้น
5) เข้าใจพื้นฐานการบริ การ นโยบายการบริ หารพอสมควร
3. ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว (ผู้ผลิต หรื อผู้จาหน่ าย = Producer)
1. ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operator) = TO
1.1 จัดทาโปรแกรมท่องเที่ยวเบ็ดเสร็จ (Package Tour) เพือ่ ส่งให้ตวั แทน
จาหน่ายหรื อขายเอง เป็ นการนาสินค้า (Product) บวกกับค่าบริ การ แล้วนามารวมกันแบบเบ็ดเสร็จ
1.2 จัดทัวร์กลุ่มหรื อทัวร์เหมา (Incentive Tour)
1.3 ศึกษาตลาด วิเคราะห์ สถานการณ์ล่วงหน้า ลู่ทางการตลาด จะเสนอ
แนวทางใดที่จะมีส่วนในการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว
1.4 ให้คาแนะนาในการจัดรายการท่องเที่ยว
1.5 ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจาหน่าย (Travel Agent) รวมทั้งสินค้าและ
บริ การต่างๆ
ลักษณะของการจัดนาเที่ยว
1) Escorted Tour นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กมีมคั คุเทศก์ดูแลและร่ วมทางตลอด
การเดินทาง
2) Hosted Tour มีคนดูแลเป็ นระยะๆ นัง่ เครื่ องบินมาถึงสถานที่ หรื อประเทศ
หนึ่งก็จะมีผมู ้ ารับช่วงบริ การ
3) Package Tour จัดสินค้าและบริ การ สาเร็จรู ปบริ การ
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4) Unescorted Tour ผูจ้ ดั ติดต่อจัดการที่พกั สถานทีท่ ่องเที่ยว และบริ การ
ต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวไปเองไม่ตอ้ งมีผนู ้ าไป
5) Group Tour เป็ นกลุ่มเล็กๆ หรื อกลุ่มใหญ่ที่จดั ตามใจผูซ้ ้ือทัวร์ ผูข้ ายทัวร์
จะจัดให้ตามกาลังเงิน
6) Incentive Tour เป็ นทัวร์จดั เพือ่ กระตุน้ การขายของบริ ษทั ห้างร้านที่ต้งั เป้า
ให้แก่พนักงาน
7) Convention Tour การจัดประชุม สัมมนา เช่น การประชุมธนาคารโลก
8) Social Tour การจัดการท่องเที่ยวแบบสวัสดิการสาหรับเยาวชน หน่ วยงาน
หรื อผูด้ อ้ ยโอกาส ผูร้ ายได้นอ้ ย การจัดแบบนี้มิได้มุ่งหวังกาไร ราคาประหยัด
2. ตัวแทนจาหน่าย (Travel Agents) = TA
2.1 รับรายการนาเที่ยวมาจาหน่าย มีท้งั บริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั
2.2 ให้บริ การเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น จัดจอง จัดซื้อ จัดบริ การอื่นๆ เช่น
ประกันภัย แลกเงิน ทาเอกสารเดินทาง รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเดินทาง
2.3 การเป็ นตัวแทนจาหน่าย จะใช้เงินลงทุนและบุคลากรน้อยกว่าผูผ้ ลิต ซึ่ง
หมายถึง Tour Operator และมีรายได้ดี เพราะได้จากหลายช่องทาง เช่น
ค่านายหน้าจากธุรกิจทัวร์ ได้แก่
- การขายส่วนแบ่งจากการขาย ประมาณ 10%
- การสารองที่นงั่ ที่พกั ที่เขาชม ตัว๋ โดยสาร และการประกันภัย
ประมาณ 10%
- การซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว มีธุรกิจขายของที่ระลึก
บางส่วนที่ไม่จ่ายค่าคอมมิชนั่ แก่ไกด์แต่จะจ่ายในนามบริ ษทั เพือ่ นาไปหารเฉลี่ย
- การซื้อ Traveler’s Check
1. ค่าบริ การ ติดต่อทาพาสปอร์ต วีซ่า กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน ดอกเบี้ยจากการได้เครดิต
2. ค่าปรับ กรณี ยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ในอดีตเชื่อกันว่าการแข่งขันทางธุรกิจเป็ นสิ่งสาคัญ แต่ปัจจุบนั การร่ วมมือกันทางธุรกิจมีมาก
ขึ้น เนื่องจากเหตุผลหลายประการที่เกิดประโยชน์ เช่น
เกิดความมัน่ คงในธุรกิจ
- การระดมเงินทุน
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- จดต้นทุนการผลิต
- มีขอบข่ายการบริ การกว้างขวาง
1. เพิม่ อานาจการต่อรองเพือ่ ให้ได้มาซึ่งราคาที่ต่าลง
2. ภาวะการเสี่ยงต่อการจะได้ลูกค้าและบริ การที่ไม่ดี
การร่ วมมือกันมีหลายรู ปแบบ
1. ร่ ว มมื อ กัน ในแนวนอน คื อ ร่ ว มมื อ ในธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกัน เช่ น บริ ษ ัท ทัว ร์ ด้ว ยกัน
สามารถส่งนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัด หรื อประเทศต่างๆ ที่มีการร่ วมมือกัน โดยไม่ตอ้ งสร้างสาขา หรื อ
เครื อข่ายให้สิ้นเปลือง
2. ร่ วมมือในแนวดิ่ง คือการร่ วมมือต่างระดับ ต่างธุรกิจ แต่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้
เช่น บริ ษทั ทัวร์ สายการบิน โรงแรม ฯลฯ
3. การทาธุรกิจหลายอย่างในบริ ษทั เดียวกัน เช่น บริ ษทั ทัวร์ไปซื้ อหุ ้น สายการบิน โรงแรม
ภัตตาคาร ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการดาเนิ นธุรกิจ ลดความเสี่ ยงในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ ง และมีธุรกิจ
ตลอดช่วงฤดูกาล
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และจะนามาซึ่งความล้มเหลว ได้แก่
- ขยายกิจการเร็ วเกินไป ทาให้ขาดผูบ้ ริ หารงานและบุคลากร “มืออาชีพ” ขาดเงินทุน
หมุนเวียน ต้องกูม้ าเสียดอกเบี้ย การเงินสะดุด จะทาให้เสียเครดิตจะส่งผลเสียต่อการทาธุรกิจ
- การตัด ราคาขาย ซึ่ งจะเกิ ด การชัก เนื้ อ คื อ ขาดทุ น เพื่อ ลดราคา ยิ่ง นานจะยิ่ง เสี ย
ประโยชน์ บริ การจะลดลงไม่ดีเท่าที่ควร ลูกค้าจะหมดไป
- ปั จจัยจากภายนอก เช่น ปั ญหาการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ซึ่งทาให้มีผล
ต่อราคา ต่อการเดินทาง อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในธุรกิจได้
การวางแผนจัดทารายการท่ องเที่ยว
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ด้านการตลาด
การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวโลก ตลอดจนแนวโน้มใน 5 – 10 ปี
ข้างหน้าจะเป็ นเช่นไร เช่น การคิดแผนการท่องเที่ยวในปี 2543 นั้น จะต้องวางแผนคิดไว้ต้ งั แต่ปี 2533
มิใช่ทาโดยไม่ดูแนวโน้ม หรื อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ท่องเที่ยวของโลก เช่น คาดว่า 10 ปี
ข้า งหน้า ไทยจะเป็ นผูน้ าด้า นการท่ อ งเที่ ย วในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ยุโ รปจะเป็ นตลาดส าคัญ
นักท่องเที่ยวจะสนใจธรรมชาติและวิถีชีวติ
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2. การจัดเตรียมข้ อมูลพื้นฐาน
2.1 สถานการณ์ ก ารจัด น าเที่ ย วปั จ จุ บ ัน ศึ ก ษาแผนเศรษฐกิ จ ดู ลู่ ท างแนวโน้ ม
กลุ่ มเป้ าหมาย สิ นค้าและเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยว ศึกษาสถานการณ์ บา้ นเมือ ง สภาพภูมิ อากาศ
ฤดูกาล ก่อนที่จะวางโบชัวร์การแพ็คเกจแต่ละรายการต้องศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 5 ปี
2.2 สภาพคู่แข่งของธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต ว่าเขามีแนวโน้มอย่างไร เราจะปรับของเราอย่างไร เพือ่ นาหน้ากว่าคู่แข่ง
2.3 สภาพปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขึ้นราคาของโรงแรม สายการบิน
3. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการจัดนาเที่ยว
จะเจาะตลาดระดับใด ใครพิจารณาจาก เชื้อชาติ เพศ วัย การศึกษา อาชีพ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- จะมีจานวนลูกค้าเท่าใด
- กลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร
- ได้กาไรต่อหัวเท่าไร
- จะขาดทุนเท่าไรเมื่อตั้งเป้าหมายก็กาหนดกลยุทธ์
4. กาหนดกลยุทธ์ ด้านต่ างๆ
4.1 กลยุทธ์ดา้ นสินค้า
- สินค้าเก่า – ลูกค้าเก่า ผูจ้ ดั ต้องพัฒนาสินค้าเก่าให้มีชีวติ ชีวา
- สิ น ค้า เก่ า – ลู ก ค้า ใหม่ ค่ อ นข้า งไม่ ย ากเพราะรู ้ ใ จกัน ให้ เ น้ น เรื่ องการ
“นาเสนอ ลูกค้า”
- สิ นค้าใหม่ – ลู กค้าใหม่ เป็ นสิ่ งที่ยากมากต้องใช้ทาการนาเสนอสิ นค้า การ
บริ การ เพือ่ ให้ลูกค้าได้ใช้บริ การ
4.2 กลยุทธ์เรื่ องราคา
การจัดการโดยทัว่ ๆ ไป จะมีราคามาตรฐาน เช่น
- ทัวร์ยโุ รป วันละ
………. บาท
- ทัวร์อเมริ กา วันละ
………. บาท
- ทัวร์ไทย วันละ
………. บาท
- ภาคอีสาน วันละ
600 – 800 บาท
- ภาคเหนือ วันละ
800 – 1,200 บาท
- ภาคใต้ วันละ
500 – 800 บาท
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ส่ วนใหญ่ราคาทัวร์จะไม่แตกต่างกันมาก จะเน้นที่บริ การพิเศษเพิม่ เข้าไปเป็ นของล่อใจ ลูกค้า
กลยุทธ์ในการตั้งราคาจึงต้องดูสถานการณ์และคู่แข่งด้วย เราจะเสนออย่างไรจึงจะดูราคาถูกกว่าทัวร์
บริ ษทั อื่น เช่น
- ลดรายการอาหารให้นอ้ ยลง เปลี่ยนเมนูอาหาร เช่น จากซีฟู้ด เป็ น ไก่แทน
- ที่พกั อาจให้นอน 3 คน/ห้อง หรื อนอนรวม แต่ท้งั นี้ตอ้ งแจ้งลูกค้าก่อน
- พาหนะ อาจจะใช้บสั เล็ก เรื อประมงแทนเรื อสาราญ
4.3 กลยุทธ์ในการจาหน่าย
เป็ นการนาหาวิธีที่จะทาให้การขายเข้าสู่ผซู ้ ้ือ ได้มากที่สุด
- ในด้านการตลาด ถือว่า การลดช่องทางจาหน่าย รายจ่ายจะลดลง
- ในด้านการท่องเที่ยว ถือว่า การมีช่องทางจาหน่ ายมาก ลูกค้าจะรับประโยชน์
และข้อมูลมาก
4.4 กลยุทธ์ในการส่งเสริ มการขาย
- มีการโฆษณาได้หลายอย่าง “จงเลือกสิ่งที่คุม้ ค่าที่สุด”
- มีโสตทัศนูปกรณ์ สาหรับนาเสนอการขาย การแนะนาสินค้า
- ทาโบร์ชวั ร์เสนอการขาย การท่องเที่ยว พร้อมทุกอย่าง
การกาหนดงบประมาณ
1. การติดตามผลและประเมินผล
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น การทางานย่อ มมี ขอ้ บกพร่ อ ง และปั ญหาต่างๆ ทั้งที่เกิ ดกับลู ก ค้า
พนัก งาน ยานพาหนะ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่อ ไม่ ใ ห้เ กิ ด ปั ญ หาอี กซ้ าซาก จะได้น าไป
ปรับปรุ ง พัฒนาต่อไปให้ดีข้ นึ
การกาหนดราคา (COSTING)
Fixed Cost ต้นทุนที่ตอ้ งจ่ายประจา
1) งบด้านการจัดการ ด้านการตลาด ไปรษณี ย ์ โทรสาร
2) งบด้านบริ หาร เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าบารุ งรักษา ซ่อมแซม
3) งบใช้ในสานักงาน เช่น ค่าเช่าสานักงาน วัสดุอุปกรณ์
4) เงินทุนสารอง (ต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 1 เดือน)
5) การโฆษณา ทาแผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ
หมายเหตุ ค่ารถบัส คิดเป็ น Fixed Cost
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การคิดราคา ต้องดูโดยรวมว่าใน 1 เดือน ต้องมีค่าใช้จ่ายประเภทแน่ นอน หรื อประจาเท่าใด
เช่ น เดื อ นละ 20,000 บาท ต้อ งนากาไร (Margin) รายหัวมาหาร เพื่อ หาจุดต้นทุน (BP = Break Event
Point) ของราคาจ่ายประจา ถ้าเราขายลูกทัวร์ ได้กาไรหัวละ 2,000 บาท
20,000 = 100
2,000
ดังนั้นจึงต้องขายทัวร์ให้ได้ 100 คน ต่อเดือน จึงคุม้ ทุน สาหรับรายจ่ายประจา
Variable Cost ต้นทุนที่แปรผันตามจานวนลูกทัวร์
1) ค่าเดินทาง
2) ค่าที่พกั
3) ค่าอาหาร ค่าทิป
4) ค่า Transfer ขาเข้า 300, ขาออก 300
5) ค่าเข้าชมสถานที่
6) รายจ่ายที่ไม่รู้ล่วงหน้าประมาณ 5% เช่น ค่าปรับ หรื อ ลูกทัวร์ เจ็บป่ วย หรื อ
ต้องสัง่ อาหารเพิม่
ตัวอย่ าง
ทาทัวร์ ไปพัทยา 2 คืน 3 วัน
FC 15,000 (ค่ารถ 5,000 บาท/วัน รวม 3 วัน) รถนัง่ ได้ 75 ที่นงั่
15,000 = 200 บาท/หัว
75
VC 300 บาท/หัว (ค่าอาหาร ที่พกั ค่าเข้าชมต่างๆ)
**จุดคุม้ ทุน** ถ้าขายได้ 75 ที่ (BP = Break Event Point) 200 + 300 = 500 บาท/คน
หากขายได้ 60 ที่นงั่ จุดคุม้ ทุนจะเปลี่ยนไปต้องตั้งราคาขายเพิม่ ขึ้น
การคิดกาไร
- ของไทย จะคิดจากราคาทุน FC กับ VC แล้ว บวก 20% ทุน 500 บาท ขาย 600 บาท
- ในกรณี ที่เป็ น Tour Operator ต้องคิด 20% + 10% (10% สาหรับ Travel Agencies)
- เด็กต่ากว่า 12 ปี ลดราคา 50%
การจัดทาชุดรายการนาเที่ยว PACKAGE TOUR
การทาชุดรายการนาเที่ยว จะต้องมีการทารายละเอียด (ITINERARY) ซึ่ งมีท้ งั รายการ
ระยะสั้น และระยะยาว จึงจะต้องดาเนินรายการดังต่อไปนี้
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1. เอกสารต่างๆ และการศึกษาข้อมูลของสถานที่ ที่จะจัดนาเที่ยว
1.1 แผนที่ ต้องมีแผนที่และศึกษาก่อนทุกเมืองที่พกั
1.2 แหล่งท่องเที่ยว (เอกสารข้อมูล)
1.3 รายละเอียดเรื่ องที่พกั , อาหาร
1.4 พาหนะที่จะใช้ นับตั้งแต่ เครื่ องบิน รถไฟ เรื อ รถยนต์ รถกระเช้า ฯลฯ
1.5 ส่ วนประกอบอื่นๆ ในเมื อ งที่นาชมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่ น โรงพยาบาล,
สถานีตารวจ, บริ ษทั ประกันภัย
2. เตรี ยมการเดินทาง
2.1 กาหนดเส้นทางที่จะพาไปยังสถานที่ใดๆ
2.2 กาหนด วัน เวลา จะไปทัวร์ กี่วนั
2.3 สารวจเส้นทาง และแหล่งท่องเที่ยวเพือ่ ป้องกันการผิดพลาด
3. ติดต่อกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3.1 ที่ พ กั ตกลงเรื่ อ งราคา และส่ ว นลด ห้อ งพัก Room/Night ถ้า จองมาก และจอง
ตลอดปี จะได้ส่วนลดพิเศษ
3.2 อาหาร เครื่ องดื่ม
3.3 การเช่าพาหนะ/พาหนะท้องถิ่น
3.4 การจัด มัคคุเทศก์ ผูช้ ่วย
- ลู กค้าอาจขอแถมรายการ (Optional Tour) เช่ น กลางคืนให้พาชมเมือง ชมไฟ
สถานที่ต่างๆ อาจจะคิดเงินเพิม่ อีกต่างหาก
- ถ้าเกิดเหตุจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีสถานที่อื่นรองรับ
4. การทารายละเอียดโดยการเขียนในสานักงาน การทาบันทึกสถานที่ที่จะติดต่อต่างๆ
- ติดต่อกับใคร วัน เวลา โทรศัพท์
- ข้อต่อรอง ส่วนลด
- แหล่งสารองในกรณี ฉุกเฉิน เช่น ที่พกั ร้านอาหาร ที่อาบน้ า พาหนะ
เสร็ จแล้วจึงกาหนดรายละเอียด คิดเป็ นชุดโปรแกรมทัวร์ พร้อมราคาเพื่อเสนอขาย ให้กบั ลูกค้า
หรื อผูท้ ี่สนใจ
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2.5 บริบทประเทศญี่ปุ่นและรถไฟ “ชินคันเซ็น”
ประวัติความเป็ นมาของประเทศญี่ปุ่น
สันนิ ษฐานว่ามี มนุ ษย์อ าศัยอยู่ในญี่ปุ่นครั้ง แรกตั้งแต่ ยุค หิ นเก่ า การกล่ าวถึ งญี่ปุ่นครั้งแรก
ปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสานักจีนตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน
ภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง
จึงทาให้ญี่ปุ่นมีวฒั นธรรมที่โดดเด่นมาจนปั จจุบนั อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยี
ตะวันตกและนามาพัฒนาประเทศจนกลายเป็ นประเทศที่ก้าวหน้าและมี อิ ทธิ พลมากที่สุดในเอเชี ย
ตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้
รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490
ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศญี่ปุ่นมีลกั ษณะเป็ นเกาะ มีเกาะใหญ่ท้งั หมด 4 เกาะหลัก ได้แก่ เกาะฮอนชู เกาะฮอกไก
โด เกาะชิโกกุ เกาะคีวชู และมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายกว่า 6,800 เกาะ ประเทศญี่ปุ่นมีพ้นื ที่รวมทั้งหมด
377,944 ตารางกิโลเมตร ถือเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 60 ของโลก (ขนาดเล็กกว่าประเทศ
ไทยเล็กน้อย) มีประชากรมากเป็ นอันดับที่ 10 ของโลก โดยมีโตเกียว (Tokyo) เป็ นเมืองหลวง เฉพาะ
ประชากรที่อาศัยอยูใ่ นโตเกียวและปริ มณฑลมีจานวนกว่า 30 ล้านคน
การแบ่ งเขตการปกครอง
ประเทศญี่ปนมี
ุ่ การแบ่งเขตพื้นที่ปกครองทั้งหมดเป็ น 8 เขต ได้แก่
1. เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เป็ นเกาะที่อยูเ่ หนื อสุ ดของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเดียวกันทั้ง
ชื่อเกาะ ชื่อภูมิภาค และจังหวัด มีเขตการปกครอกเดียวคือเกาะ ฮอกไกโด มีเมืองสาคัญได้แก่ Sapporo
Hakodate Otaru Asahikawa Furano
2. เกาะฮอนชู (Honshu) เป็ นเกาะใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ออกเป็ น 5 เขต ได้แก่
2.1 เกาะคันโต เป็ นเขตที่ต้ งั ของมหานครโตเกี ยว มี เมื อ งสาคัญอื่นๆคือ Yokohama
Kamakura Nikko Hakone เป็ นต้น
2.2 โทโฮกุ (Tohoku) ตั้งอยู่ในเขตเหนื อ สุ ดของเกาะฮอนซู มี เมื อ งสาคัญคือ Sendai
Morioka Aomori Hirosaki เป็ นต้น
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2.3 จูบุ (Chubu) เป็ นเกาะใหญ่ที่อยูก่ ่ ึงกลางของประเทศในเกาะฮอนชู มีเมืองสาคัญ
คือ Nagoy Nagano Gifu Shizuoka Toyama เป็ นต้น
2.4 คันไซ (Kansaai) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตก ถัดจาก จุบุ มีเมืองสาคัญคือ Osaka Kobe
Kyoto Nara เป็ นต้น
2.5 ชูโงะกุ (Chugoku) อยูล่ ่างสุ ดของเกาะฮอนชู มีเมืองดังฮิโรชิมา และเมืองสาคัญ
อื่นๆ คือ Okaya,k Totori เกาะมิยาจิมะ เป็ นต้น
3. ชิ โกกุ (Shikoku) เป็ นเกาะเล็กสุ ดในบรรดา 4 เกาะหลักของญี่ปุ่น มี เมื อ งสาคัญคือ
Matsuyama Takamatsu Tokushima เป็ นต้น
4. คิวชู (Kyushu) เป็ นเกาะขนาดใหญ่อนั ดับ 3 ของญี่ปุ่น อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
เกาะฮอนชู มีเมืองสาคัญคือ Fukuoka Kumamoto Beppu เป็ นต้น
5. โอกิ นาว่า (Okinawa) เป็ นเกาะที่มี ขนาดเล็ก อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น มี
เมืองสาคัญคือ Naha

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างแผนที่การแบ่งเขตการปกครองของญี่ปุ่น
(ที่มา : https://www.educatepark.com/เรี ยนต่อญี่ปุ่น/รู ้จกั ญี่ปุ่น)
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บทความรถไฟความเร็วสู ง (ที่มา : https://www.thairailtech.or.th/?p=1449)
สหภาพรถไฟสากล (International Union Of Railways : UIC) ก าหนดค าจ ากัด ความรถไฟ
ความเร็วสูงว่า หมายถึง “ขบวนรถไฟที่วงิ่ ด้วยความเร็วสูงกว่า 200 กม./ชม. บนทางรถไฟเดิมที่ปรับปรุ ง
เพื่อการเดินรถไฟความเร็ วสู งแล้ว ” หรื อ “ขบวนรถไฟที่วิ่งเร็ วกว่า 250 กม./ชม. บนเส้นทางพิเศษที่
ก่อสร้างขึ้นเพือ่ เดินรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะ”
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศแรกในโลกที่พฒั นาระบบรถไฟความเร็ วสู งขึ้น โดยเปิ ดการเดินรถ เมื่อวันที่
1 ตุลาคม พ .ศ.2507 รถไฟที่ใช้ขน ส่งผูโ้ ดยสารแยกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม คือ
1. รถไฟในเมื อ ง (Urban rail) การออกแบบรถไฟในเมื อ งมี รู ปแบบหลายอย่า งเพื่ อ ให้
สอดคล้อ งกับพื้นที่การให้บริ การ และมี วตั ถุ ประสงค์หลักคือขนคนไปกลับระหว่างที่อยู่อ าศัยกับที่
ทางานในเมือง รถไฟขนส่งผูโ้ ดยสารในเมืองจึงมีความอ่อนไหวต่อเรื่ องเวลาที่ใช้ในการเดินทางสูงมาก
2. รถไฟระหว่างเมื อ ง (Inter-city rail) รถไฟระหว่าง เมื อ งเป็ นรถไฟแบบดั้งเดิ มที่มี บริ การ
หลายประเภทวิ่งร่ วมทางกันโดยจอดให้บริ การตามชุมชนรายทางต่างกัน เช่น รถด่วนจะจอดเฉพาะ
ชุมชนขนาดใหญ่ รถเร็วจอดเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่และชุมชนขนาดรองลงมาเพือ่ ลดเวลาการเดินทาง
ส่วนรถธรรมดาจอดให้บริ การทุกชุมชนตามสถานี รายทาง ทางรถไฟนี้จะมีขบวนรถสินค้าเดินร่ วมทาง
ด้วยเพือ่ เพิม่ การใช้ประโยชน์จากทาง รถไฟที่ลงทุนก่อสร้างขึ้น
3. รถไฟความเร็ วสู ง (High speed rail) รถไฟความเร็ วสู งเป็ นรถไฟที่วงิ่ บริ การระหว่างชุมชน
ขนาดใหญ่มากตามรายทางซึ่ งมีความต้อ งการเดิ นทางที่เร็ วกว่าการใช้รถไฟธรรมดา ความต้อ งการ
เดิ นทางนี้ อ าจสนองตอบได้โดยใช้เครื่ อ งบิน แต่หากจานวนผูโ้ ดยสารที่เดิ นทางสู งมากก็คุม้ ค่าที่จะ
ลงทุนสร้างเป็ นรถไฟความเร็วสูงแยกทางวิง่ ออกไปจากทางรถไฟธรรมดา
ดัช นี ช้ ี วัด เหตุ ส มควรในการสร้ า งรถไฟความเร็ ว สู ง คื อ จ านวนประชากรเมื อ ง (Urban
population) กล่ าวคือ ประเทศที่สร้างรถไฟความเร็ วสู งและมีจานวนผูโ้ ดยสารมากพอที่จะประกอบ
กิจการ เดินรถไปได้อย่างยัง่ ยืน มักจะมีสัดส่ วนจานวนประชากรเมืองสู ง เช่น ฝรั่งเศสมีประชากรเมือง
76% ญี่ปนุ่ 66% เยอรมนี 88% สหราชอาณาจักร 80% สเปน 77% และจีน 47% เป็ นต้น
2.6 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ทราบหรื อไม่ ทาไมหลายคนมาท่ องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ซ้าแล้ ว ซ้าอีกไม่ มีเบื่อ
(ที่มา : หนังสือ UNSEEN & AMAZING JAPAN)
ไม่วา่ จะฤดูกาลไหน ญี่ปุ่นก็มีบรรยากาศและเสน่ห์ที่แตกต่างกัน แม้จะมาที่เดิมแต่ต่างช่วงเวลา
ก็ได้เห็นสิ่ งที่ไม่ซ้ ากัน ในแต่ละภูมิภาคและแต่ละจังหวัดก็มีของดีประจาเมือง และของดีประจาถิ่นที่
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เจ้าของพื้นที่ภาคภูมิใจช่วยกันนาเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะมีตวั มาสคอตประจาถิ่นเป็ นตัวเอก อาหาร
ญี่ปุ่นเมนูหลากหลายเป็ นที่ถูกปาก ถูกใจ นักท่องเที่ยวทั้งทางด้านคุณภาพและศิลปะในการจัดชุดอาหาร
หลายรายการที่หาทานในประเทศไทยยากมาก ราคาก็แพง แต่เมื่อไปถึงแหล่งก็หาทานได้ไม่จากัด ความ
อิ่มคุม้ ค่าคุม้ ราคา และสิ่ งที่ยอดเยีย่ มที่สุดของประเทศคือ “คนญี่ปุ่น” ที่เป็ นคนที่มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพมากที่สุดชนชาติหนึ่งในโลก
ขีดความสามรถของการให้ บริการของรถไฟ “ชินคันเซ็น”
(ที่มา : หนังสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016)
ประเทศญี่ ปุ่ นขึ้ น ชื่ อ ว่า เป็ นผูน้ าทางด้า นเทคโนโลยีม าช้า นาน พิสู จ น์ ไ ด้จ ากผลงานด้า น
งานค้นคว้าพัฒนาจานวนมากที่ออกสู่ สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่ อง และหนึ่ งในนวัตกรรมที่พลิกโฉม
หน้ า ประวัติ ศ าสตร์ ร ะบบขนส่ ง มวลชนของโลกก็ คื อ รถไฟความเร็ ว สู ง หรื อ Shinkansen ด้ว ย
ภาพลักษณ์ของยนตกรรมอันล้ าสมัยเหนือใคร จึงดึงดูดให้ผคู ้ นจากทัว่ ทุกมุมโลกใฝ่ ฝันถึงประสบการณ์
เดินทางไปกับ Shinkansen ด้วยตัวเองสักครั้ง ประกอบกับบริ การรถไฟอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ญี่ปุ่น ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามหลากหลายรู ปแบบตลอดสองข้างทาง
ฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ของญี่ปุ่น (ที่มา : https://www.jnto.or.th/contactus/download/)
เมื่ อ ฤดู ร้อนอันร้อนจัดสิ้ นสุ ดลงก็จะเข้าสู่ การมาเยือนของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ฤดู น้ ี จะเริ่ มเห็น
แมลงปอสี แดงโบยบินบนท้องฟ้า กลางคืนจะยาวนานและท้องฟ้าจะกระจ่างใสจึงเป็ นฤดูกาลที่เหมาะ
แก่การชมจันทร์และดูดาวเป็ นอย่างยิง่ อากาศเย็นสบายนั้นเป็ นลักษณะเด่นของฤดูน้ ี ทาให้มกั มีการจัด
งานกิจกรรม ประเพณี ต่างๆ เช่นการแข่งชูโม่, เทศกาลดอกเบญจมาศ, แห่ศาลเจ้าทาคายามะ, แห่ศาลเจ้า
คะระสึ, ขบวนแต่งกายโบราณของศาลเจ้าโทโชกุ, เทศกาลย้อนยุคของศาลเจ้าเฮอันในเกียวโต เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในฤดูร้อนค่อยๆ ถูกย้อมด้วยสีสนั และแดงสดใส ใบไม้เปลี่ยนสี
จะเริ่ มเห็นได้จากทางเหนือของญี่ปุ่น และค่อยๆ ไล่ลงไปทางใต้
ใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้รับความนิ ยมคือใบของต้นเมเปิ้ ลหรื อที่ชาวญี่ปุ่นเรี ยกว่า โมมิจิ (Momiji) สี
แดงเข้ม และใลของต้นแปะก๊วยหรื อที่ชาวญี่ปุ่นเรี ยกว่าอิโจ (Icho) สีเหลือง
นอกจากนี้ ฤดู ใบไม้ร่วงยังเป็ นฤดู แห่ งการเก็บเกี่ยวจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้และอาหาร
ต่างๆ การได้เอร็ดอร่ อยไปกับองุ่น สาลี่ ลูกผลัม เกาลัด แอปเปิ้ ล เห็ด มันเทศญี่ปุ่น ปลาชันมะ ปู จึงเป็ น
เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของฤดูกาลนี้
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้สถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail
Line
Website

บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด (Zego Travel Co., Ltd.)
เลขที่ 22/7-9 ซอย นนทรี 10 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
02-408-8001
zegotravel@gmail.com
@zegotravel
www.zegotravel.com

สถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.2 แผนที่สถานประกอบการบริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด
(ที่มา : http://www.zegotravel.com/map.html)
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นิยามของสถานประกอบการ
“บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็ นบริ ษทั ทัวร์คุณภาพ บริ การด้วยใจ
ในราคามิตรภาพ”
จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดทาให้ บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัดได้รับความไว้วางใจ
จากผูท้ ี่มาใช้บริ การนาเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทางยุโรป เอเชีย อาเซี ยน และเส้นทางอื่นๆ ตาม
ความประสงค์ข องลู ก ค้า ที่ ต ้อ งการเรี ย กใช้บ ริ ก ารจากบริ ษ ัท จนกลายเป็ น “ลู ก ค้า ประจ า” ซึ่ งมี
ความหมายมากกว่าคาว่า “บริ การดี” เพราะย่อมหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานให้อยูใ่ นระดับที่พงึ
พอใจของนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้านไม่ ว่าจะเป็ นที่พกั ระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาด
ปลอดภัย การบริ การของหัวหน้าทัวร์ที่ลว้ นแล้วแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สิ่งที่ทางบริ ษทั มอบให้กบั ผูเ้ ดินทาง ถึงแม้จะเปี่ ยมไปด้วยมาตรฐานอันดี
เลิศ แต่ดว้ ยนโยบายเสนอราคาที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยสาระสาคัญของทัวร์และความรับผิดชอบ
อันเป็ นหลักประกันในคุณภาพ ความประหยัด ความปลอดภัยและคุม้ คาที่สุดสาหรับนักท่องเที่ยว ถือ
เป็ นหนึ่ งในหัวใจหลักของผูม้ ีใจรักในบริ การโดยคานึงอยูเ่ สมอว่า “ความพึงพอใจของท่านคือผลกาไร
สูงสุดที่เราต้องการ”
3.2 ลักษณะการให้ บริการของสถานประกอบการ
3.2.1 บริ ษทั ตัวแทนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesale Travel Agent)
3.2.2 บริ ษทั จัดนาเทีย่ ว (Tour Operator)
3.2.3 บริ ษทั บริ การนาเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour Operator)
ผลิตภัณฑ์ ที่ให้ บริการของสถานประกอบการ
3.2.4 บริ การให้คาปรึ กษาและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ทั้งโปรแกรม
การเดินทางแบบหมู่คณะ ส่วนบุคคล และแบบจอยทัวร์
3.2.5 บริ การโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์และทัวร์เต็มรู ปแบบทัว่ โลก
3.2.6 บริ การจองตัว๋ ที่นั่งเครื่ อ งบินทุกสายการบินทัว่ โลกใช้ระบบ เซเบอร์ (Sabre) อมาดิอุส
(Amadeus) กาลิเลโอ (Galileo)
3.2.7 บริ การสารองห้องพักโรงแรมและยานพาหนะต่างประเทศ
3.2.8 บริ การทาประกันภัยในการเดินทางไปต่างประเทศ
3.2.9 บริ การจัดเตรี ยมเอกสารและยืน่ ขอวีซ่า (Visa)
3.2.10 บริ การจัดสัมมนาและดูงานต่างประเทศ
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานของสถานประกอบการ
ผังองค์กรบริษัท ซีโก้ ทราเวล จากัด

รู ปที่ 3.3 ผังองค์กรบริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด
ตาแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบภายในองค์กร
ฝ่ ายผู้บริหาร ทาหน้าที่ในการ บริ หารจัดการกากับดูแลฝ่ ายต่างๆ ให้ปฏิบตั ิการตามกฏระเบียบ
ขององค์กรจัดกาหนดการงานให้มีประสิ ทธิภาพ ดูแลตรวจสอบแผนกบัญชีและการเงิน ทาการจัดซื้ อ
จัดจ้างและดูแลฝ่ ายบุคคลของบริ ษทั ฯ
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ฝ่ ายขาย (Sales) แบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. ฝ่ ายขายหน้าร้าน จะคอยดูแลลูกค้าที่โทรหรื อเข้ามาสอบถามข้อมูลโปรแกรมท่องเที่ยวกับ
บริ ษทั โดยตรง มีเจ้าหน้าที่บริ การให้คาปรึ กษากับลูกค้ารายย่อย ที่ตอ้ งการทัวร์แบบหมู่คณะ ทัวร์ส่วน
บุคคล หรื อแบบจอยร์ทวั ร์ เป็ นต้น
2. ฝ่ ายขายตัวแทนจาหน่ าย ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวแทนจาหน่ าย (Agent) คอยให้บริ การด้านข้อมูล
ทั้งโปรแกรมทัวร์และโปรแกรมการจองทัวร์อ ัตโนมัติผ่านเว็ปไซต์ ที่ใช้ไ ด้เฉพาะกลุ่ม ลูกค้าสมาชิ ก
เท่านั้น โดยแบ่งทีมดูแลออกเป็ น 3 ทีม ดังนี้
1. ทีม A ดูแลลูกค้าโซน เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า เป็ นต้น
2. ทีม B ดูแลลูกค้าโซน อาเซียน เช่น พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย บรู ไน เป็ นต้น
3. ทีม C ดูแลลูกค้าโซนยุโรป เช่น อเมริ กา ออสเตเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส เป็ นต้น
ฝ่ ายตั๋ ว (Ticketing) ท าหน้า ที่ ใ นการหาเที่ ย วบิ น ของสายการบิ น นั้ น ๆ แล้ว ท าการจองตั๋ว
เครื่ อ งบินตามวันเวลาที่ก าหนดเพื่อ สารองไว้ให้ลูกค้าได้เดิ นทางไปยังประเทศนั้นๆ ในโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ลูกค้าต้องการ
ฝ่ ายจัดการท่ องเที่ยว (Operation) ทาหน้าที่ดา้ นการติดต่อข้อมูลข่าวสารกับผูป้ ระกอบการจัด
นาเที่ยวในต่างประเทศ (Land Operation) ผ่านช่ อ งทางจดหมายอิ เล็กทริ นิกส์ โทรสาร เพื่อ รวบรวม
ข้อมูลงานเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ เช่นกฏระเบียบของการทาหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการขอทาวีซ่าของลูกค้า ติดต่อสถานทูตต่างๆ เพือ่ ขอทาวีซ่า กรอก
แบบฟอร์มในการเดินทางให้กบั ลูกค้า ออกแบบและคิดค้นการเขียนรายการนาเที่ยว ประสานงานการ
เดินทาง การยืนยันการเดินทาง การคิดต้นทุนบวกกาไรเพื่อกาหนดการขาย รับผิดชอบการทางานของ
มัคคุเทศก์หรื อหัวหน้าทัวร์รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดนาเที่ยว
ฝ่ ายบัญชี (Account) มีหน้าที่จดั การด้านบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานสถานการณ์การเงิน
บริ ษทั เรื่ อ งภาษีต่างๆ ตลอดจนการติดตามทวงหนี้ หรื อ การให้สิน เชื่ อ แก่ ลูกค้าบริ ษ ัท และงบดุ ล
ประจาปี บริ ษทั รวมถึงคิดถึงผลกาไรการประกอบการของบริ ษทั
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ฝ่ ายออกแบบ (Graphic & IT) ทาหน้าที่ในการออกแบบแบนเนอร์ (Banner) โปรแกรมทัวร์
เพื่อ ใช้ในการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์และสื่ อ มี เดี ยต่างๆ คอยทาหน้าที่ในการซ่ อ มบารุ งอุ ปกณ์และ
พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานในบริ ษทั
ฝ่ ายจัดส่ งเอกสาร (Massenger) ทาหน้าที่ในการรับส่ งมอบเอกสารทั้งภายในและภายนอก
บริ ษทั รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ชื่อ-สกุล
นางสาวชไมพร ข่าทิพย์พาที
ตาแหน่ง
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (Reception)
หน้าที่
รับโทรศัพท์จากบุคลภายนอก ต้อนรับผูม้ าติดต่อสอบถาม จัดซื้อ
อุปกรณ์สานักงาน
ตาแหน่ง
ฝ่ ายขาย (Sales)
หน้าที่
จองโปรแกรมทัวร์ให้ลูกค้า ส่งใบแจ้งยอด ส่งใบนัดหมาย
ตาแหน่ง
ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน (Operation)
หน้าที่
จัดเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมนาเที่ยว
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล
คุณปุณญาพัฒน์ เชียงสันเทียะ
ตาแหน่ง
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (Reception)
ชื่อ-สกุล
คุณสิรินทิพย์ สิงห์ทอง
ตาแหน่ง
ฝ่ ายขาย (Sales)
ชื่อ-สกุล
คุณวนิดา รักซ้อน
คุณปรมัต ไกรโหล
ตาแหน่ง
ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน (Operation)
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ศึกษาปั ญหาและค้นหาแหล่งข้อมูล
กาหนดหัวข้อโครงงาน
วิเคราะห์ระบบงานในองค์กร
รวบรวมข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว
ออกแบบโปรแกรมนาเที่ยว
จัดทาโปรแกรมนาเที่ยว
จัดทาเอกสารและปรับปรุ งผลงาน
จัดทาเอกสารฉบับสมบูรณ์และนาเสนอผลงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการปฏิบตั ิงาน

ส.ค.

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ (Notebook)
- โทรศัพท์มือถือ
- กล้องถ่ายภาพ
- เครื่ องถ่ายเอกสาร

ซอฟต์ แวร์
- Program Microsoft Office Word
- Program Microsoft Office PowerPoint
- Program Adobe Photoshop
- Program Google Map

หนังสื อ
- หนังสือท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริ ษทั
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รวบรวมข้ อมูลและทาการวิเคราะห์
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน และศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนามา
วิเคราะห์จดั ทาเป็ นโปรแกรมนาเที่ยวในเส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว เป็ นโปรแกรม “Shinkansen
Autumn Fall in love” โดยมีองค์ประกอบดังนี้
4.1.1 การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่รู้จกั และมี
ความต้องการที่จะไป โดยการจัดรู ปแบบการนาเที่ยวจะต้องคานึงถึงความต้องการของตลาด ไม่เน้นการ
ให้บริ การเส้นทางการนาเที่ยวเพียงรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ ง นาเสนอของความหลากหลายจากแหล่ ง
ท่อ งเที่ยวรวบรวมอยู่ในโปรแกรมเดี ย วกัน เช่ น การชมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นต้น
4.1.2 การกาหนดวันท่ องเที่ยวและจานวนผู้เดินทางที่เหมาะสม
ฤดูกาลท่องเที่ยว
ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
แหล่งท่องเที่ยวทัง่ ทุกพื้นที่จะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้หลากสีสนั
สวยงาม ให้บ รรยากาศที่ โ รแมนติ ก เหมาะกับ การท่ อ งเที่ ย ว
ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
จานวนวันท่องเที่ยว 5 วัน 3 คืน
จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง 35 คน
4.1.3 ยานพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
1. รถบัสนาเที่ยว (Bus) เป็ นรถบัสโดยสารที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
มากกว่า 40 ที่นง่ั ภายในรถบัสมีความสะอาดและพื้นที่กว้างไม่แออัดสะดวกในการเดินขึ้นลง มีบริ การ
ความบันเทิงครบครัน เช่น ทีวี ซี ดี ดีวีดี คาราโอเกะ เป็ นต้น ให้ลูกค้าได้สนุกตลอดเการเดินทาง พร้อม
ทั้งพนักงานคนขับรถที่ มากประสบการณ์ ชานาญทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่น คอยให้บริ การตลอด
ระยะเวลาในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
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รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างรถบัสที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
(ที่มา : thai.cheaperjapan.com)
2. รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) เป็ นรถไฟสาธารณะที่เหมาะสาหรับการเดินทางไปยัง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ห่ า งไกลคนละภู มิ ภ าค เป็ นประสบการณ์ ใ หม่ ที่ พ ร้ อ มน านัก ท่ อ งเที่ ย วได้ชม
บรรยากาศการเดินด้วยรถไฟ “ชินคันเซ็น” ทั้งสองข้างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เนื่ องด้วยเส้นทาง
จาก นาโกย่า สู่ โตเกียว (เส้นทางสาย Tokaido) เป็ นเส้นทางระยะสั้นขบวนรถไฟที่วิ่งให้บริ การจะมี
เพียง 3 ประเภทได้แก่
1. รถไฟขบวนโนโซมิ (Nozomi) เป็ นขบวนรถไฟที่แวะจอดเพียง 6 สถานี
2. รถไฟขบวนฮิคาริ (Hikari) วิง่ ให้บริ การในระดับกลางๆ แวะจอดบางสถานี
3. รถไฟขบวนโคดามะ (Kodama) แวะจอดทุกสถาน (มีท้งั หมด 17 สถานี)

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่างเส้นทางรถไฟสาย Tokaido Shinkansen
(ที่มา : หนังสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016)
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างขบวนรถไฟชินคันเซ็นที่ให้บริ การ
(ที่มา : หนังสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016)
วิธีการซื้อบัตรโดยสารรถไฟชินคันเซ็นสามารถทาได้ ดังนี้
1. ซื้อจากตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทย
การซื้อบัตรโดยสารรถไฟ “ชินคันเซ็น” จากตัวแทนจาหน่ายจะเป็ นบัตรประเภท
JR PASS ที่สามารถใช้ได้กบั ยานพาหนะในกลุ่มบริ ษทั JR Group ทุกประเภท ได้แก่
ประเภท
รถไฟ
Narita Express
(N’EX)
รถบัส
เรื อเฟอร์รี่
ใช้กบั รถไฟที่
ไม่ใช่ของ JR แต่
ใช้รางของ JR

บริ การ
รถไฟทุกขบวนของ JR เช่น รถไฟชินคันเซ็น (Shinkansen) ยกเว้นรถไฟชินคัน
เซ็นขบวนโนโซมิ (Nozomi) และ มิซุโฮะ (Mizuho), รถไฟด่วนพิเศษ (Limited
Express), รถไฟด่วน (Express), รถไฟเร็ ว (Repid), รถไฟธรรมดา (Local)
เป็ นรถไฟสายด่วนระหว่างตัวเมืองกับสนามบินนาริ ตะ สามารถใช้ JR PASS นัง่
รถไฟขบวนนี้เที่ยวรอบโตเกียวได้ ยกเว้นรถไฟ Keisei Skyline ไม่สามารถใช้
JR PASS ขึ้น
รถบัสท้องถิ่นแต่ละสายของ JR BUS ยกเว้น Highway Bus ขึ้นไม่ได้
นัง่ เรื อเฟอร์รี่ไป มิยาจิมะ-มิยาจิมะกุจิ ของ JR Miyajima Ferry
ไม่สามารถใช้ JR PASS กับเรื อ Jetfoil ฮาคาตะ-ปูซาน (เกาหลี)
Aoimori Railway จาก Aomori-Hachinohe, Aomori-Noheji, Noheji-Hachinohe
IR Ishikawa Railway จาก Kanazawa-Tsubata
Ainokaze Toyama Railway จาก Toyama-Takaoka
ตารางที่ 4.1 ประเภทยานพาหนะที่ให้บริ การในเครื อ JR Group
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เพือ่ ความสะดวกในการเดินทางมากยิง่ ขึ้นบริ ษทั JR ได้แบ่งประเภทการใช้งานของ
บัตร JR PASS แต่ละประเภทไว้ 2 ประเภท ดังนี้
1) บัตรโดยสารประเภทท่ องเที่ยวได้ ควบคุมทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปนุ่

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างบัตรโดยสาร Exchange Order (JR Rail Pass)
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
JR RAIL PASS เป็ นบัตรโดยสารที่คุม้ ค่าคุม้ ราคามากที่สุด เหมาะสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการท่องเที่ยวไปที่ใดก็ได้ของญี่ปุ่น หรื อจะเที่ยวข้ามภูมิภาคได้เช่นเดียวกัน สามารถ
เลือกที่นงั่ ได้สองแบบ คือ ที่นงั่ ธรรมดา และที่นงั่ ชั้นพิเศษ

รู ปที่ 4.5 ที่นงั่ ธรรมดา (Ordinary Class)
รู ปที่ 4.6 ที่นงั่ ชั้นพิเศษ (Green Class)
(ที่มา : https://lostripthailand.com/tours/japan-rail-pass/)
2) บัตรโดยสารประเภทท่ องเที่ยวเฉพาะภูมิภาค
JR Hokkaido Rail Pass บัตรรถไฟเดินทางทัว่ ภูมิภาค ฮอกไกโด
- JR Hokkaido Rail Pass ทัว่ ภูมิภาคฮอกไกโด (สาหรับชาวต่างชาติ)
- JR East-South Hokkaido Rail Pass ฮอกไกโดตอนใต้ และโทโฮคุ
- JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass ฮอกไกโดตอนใต้, โทโฮคุ (ยังไม่ถึง
โตเกียว)
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รู ปที่ 4.7 ตัวอย่างเส้นทางบัตรโดยสาร JR Hokkaido Rail Pass
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
JR East Rail Pass บัตรรถไฟภาคตะวันออกของญี่ปนุ่
- JR East Pass (Tohoku Area) ภูมิภาคโทโฮคุ, คันโต
- JR East Pass (Nagano, Niigata area) แถบนากะโนะ, นิ อิ กะตะ และคันโต
ถึงโชนาอิ (จ. ยามากะตะ)
- JR Tokyo Wide ทัว่ ภูมิภาค คันโต
- JR Hokuriku Arch Pass โตเกียว, โอซาก้า โฮคุริคุ

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างเส้นทางบัตรโดยสาร N’EX Tokyo Round Trip Ticket
(ที่มา : https://pantip.com/topic/36560290)
- N’EX Tokyo Round Trip Ticket ส าหรั บ เดิ น ทางโดยสารรถด่ ว น Narita
Express ที่ให้บริ การเดินทางระหว่างสนามบิน นาริ ตะ (Narita) กับตัวเมือง โตเกียว และยังสามารถใช้
บัตรนี้กบั รถไฟโดยสารขบวนอื่นๆ ของ JR ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีหลักอย่าง Tokyo Yokohama
และ Saitama
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รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างบัตรโดยสาร JR East Rail Pas
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
JR Central Rail Pass บัตรรถไฟภาคกลางของญีป่ นุ่
- Takayam – Hokuriku Area Tourist Pass เที่ยวหมู่บา้ นโบราณชิราคาวะโกะ
ทาคายาม่า และคานาซาว่า
- Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass เส้น ทางชมก าแพงหิ ม ะ
Snow Wall (เปิ ดให้เดินทางเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี )
- Ise – Kumano – Wakayama Area Tourist Pass ท่ อ งเที่ ย วเยี่ย มชมศาลเจ้า
Isse Jingu ในเขต Tobe และศาลเจ้าอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่ องมรดกโลก
- Mt. Fuji Shizuoka Area Tourist Pass Mini แถบภูเขาไฟฟูจิ, ชิสึโอกะ

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างเส้นทางบัตรโดยสาร JR Central Rail Pass แต่ละประเภท
(ที่มา : https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass/jr-central-pass)
JR West Rail Pass บัตรรถไฟภาคตะวันตกของญี่ปนุ่
- JR Kansai Area Pass โอซาก้า, เกียวโต, นารา, โกเบ, ฮิเมจิ
- JR Kansai Wide Area Pass คล้า ยกับ Kansai Area Pass แต่ ค วบคลุ ม พื้น ที่
มากกว่าสามารถนัง่ ไปถึง คิโนะซะกิ ออนเซ็น, ชินกุ, ทาคามาสึ ได้
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- JR Kansai-Hiroshima Area Pass คันไซ, ฮิโรชิม่า
- JR Sanyo-San’in Area Pass ภูมิภาคชูโกกุ บางส่ วนของภูมิภาคคันไซ และ
ครอบคลุมไปจนถึงฟุกุโอกะ
- JR Kansai-Hokuriku Area Pass ภูมิภาคคันไซ, โฮคุริคุ, ทาคายาม่า
- JR Hokuriku Area Pass พื้นที่ภูมิภาค โฮคุริคุ
- JR San’in – Okayama Area Pass แถบโอคายาม่า, โทตโทริ , มาเนะ
- JR Hiroshima-Yamaguchi Area Pass ฮิ โ รชิ ม่ า , ยามากู จิ , ครอบคลุ ม ไป
จนถึงฟุกุโอกะ

รู ปที่ 4.11 ตัวอย่างเส้นทางบัตรโดยสาร JR West Rail Pass
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
JR Shikoku Rail Pass บัต รรถไฟเดิ น ทางในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค ชิ โ คกุ ใช้บ ัต ร
เดินทางใบเดียวในการใช้บริ การโดยสารของบริ ษทั JR ทุกประเภทบนเกาะ ชิโคกุ

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างบัตรโดยสาร JR Shikoku Rail Pass
ที่มา): https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
JR Kyushu Rail Pass บัตรรถไฟเดินทางพื้นที่ภูมิภาคคิวชู ใช้บตั รเดินทาง
ใบเดียวในการใช้บริ การโดยสารของบริ ษทั JR ทุกประเภทบนเกาะ ชิโคกุ
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รู ปที่ 4.13 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวของบัตรโดยสาร JR Kyushu Rail Pass
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)
บัตรโดยสาร JR PASS ทั้งสองประเภทสามารถใช้ บริ การโดยสารที่สถานีใดก็ไ ด้ ในเครื อ
ของ JR ขึน้ ลงโดยสารไม่ จากัดครั้ งต่ อวันเลือกใช้ งานได้ ตามจานวนวันที่ซื้ อในครั้ งแรกของบัตรแต่ ละ
ประเภท อานวยความสะดวกที่นั่ง ให้ เลือกสองระดับคื อ ที่นั่งธรรมดา (Ordinary Class) และที่นั่งชั้ น
พิ เศษ (Green Class) สาหรั บบัตรโดยสารประเภท JR Rail Pass ส่ วนบัตรโดยสารประเภทท่ องเที่ยว
เฉพาะภูมิภาค เป็ นที่นั่งธรรมดา (Ordinary Class) ทั้งหมด สามารถซื ้อได้ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจาก
ตัวแทนจาหน่ ายในประเทศไทย เช่ น บริ ษทั Lostrip (Thailand), บริ ษทั H.I.S. Tour เป็ นต้ น
2. ซื้อจากห้ องจาหน่ ายบัตรโดยสาร
ตั้งอยูต่ ามสถานีรถไฟใหญ่ เช่น โตเกียว โอซาก้า นาริ ตะ อุเอโนะ ชินจูกุ หรื อ
สถานีอื่นๆ ที่มีให้บริ การ ซื้อผ่านพนักงานที่ให้บริ การโดยตรง
3. ซื้อจากเครื่ องจาหน่ ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ
ภายในสถานนี รถไฟจะมีเครื่ องจาหน่ ายบัตรโดยสาร “ชินคันเซ็น” คอยให้บริ การ
สามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารผ่านเครื่ องได้ทนั ที หน้าจอมีให้เลือกภาษาและแสดงตารางเวลาเดินรถใน
วันนั้นๆ ไว้ใช้อา้ งอิงในการซื้ อบัตรแบบ จองล่วงหน้าได้
ทั้งนีก้ ารจัดโปรแกรมนาเที่ยวผู้จัดทาเห็ นว่ าการซื ้อบัตรโดยสารผ่ านตัวแทนจาหน่ ายใน
ประเทศไทยประเภท JR Rail Pass เป็ นวิธีที่สะดวกและไม่ ย่งุ ยากสาหรั บนักท่ องเที่ยว แต่ เนื่องด้ วยบัตร
โดยสารรถไฟ “ชิ นคันเซ็น” JR PASS ไม่ สามารถใช้ ขึน้ รถไฟขบวน “โนโซมิ” ได้ ดังนั้นผู้จัดทาจึงเห็น
ว่ ารถไฟขบวน “ฮิ คาริ ” มีความเหมาะสมต่ อการใช้ บริ การมากกว่ ารถไฟขบวน “โคดามะ” เพราะมีการ
แวะจอดน้ อยกว่ าทาให้ ไม่ เสียเวลาในการเดินทางท่ องเที่ยวมากเกินไป
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4.1.4 โรงแรมที่พัก
จะต้องเป็ นโรงแรมที่อยูใ่ นระดับ 3-4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน มีสิ่งอานวยความสะดวกคอย
ให้บริ การ ทาเลที่ต้ งั จะต้อ งอยู่ไ ม่ไ กลจากแหล่ งท่อ งเที่ยว และสถานที่อื่ นๆ ที่สามารถอานวยความ
สะดวกให้ กับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ผ่ อ นคลาย เช่ น ร้ า นอาหาร สถานบัน เทิ ง คาเฟ่ ร้ า นสะดวกซื้ อ
ห้างสรรพสินค้า เป็ นต้น ราคาที่พกั ประมาณ 6,000 – 10,000 เยนขึ้นไป แล้วแต่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
4.1.5 ร้ านอาหาร
ร้านอาหารที่ให้บริ การจะต้องคานึ งถึงความสะอาด หากเป็ นอาหารท้องถิ่นจะต้องมีรสชาติที่
เป็ นเอกลักษณ์ในแบบญี่ปุ่น ร้านอาหารที่ให้บริ การจะมีท้ งั ร้านอาหารท้องถิ่ นและภัตตาคารที่อยูใ่ น
โรงแรม
การใช้ บ ริ ก ารสถานที่ภ ายในประเทศญี่ปุ่ น เช่ น ร้ านอาหาร โรงแรมที่ พัก รถบั ส สถานที่
ท่ อ งเที่ยวบางแห่ งที่ต้องขออนุญาต ทางบริ ษัทนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (Land Arrangement) จะเป็ นผู้
จัดหารายการสถานที่เหล่ านีเ้ สนอให้ กับทางบริ ษทั จัดนาเที่ยวในประเทศไทย
4.1.6 สายการบินที่ใช้ บริการ
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศญี่ปุ่น สายการบินที่ให้บริ การจะมีหลายสายการบินด้วยกัน
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาการเดินทาง ซึ่งสายการบิน Low Cost เป็ นสายการบิน
อันดับต้นๆ ที่ธุรกิจท่องเที่ยวเลือกใช้บริ การ เพราะมีราคาถูก บริ การดีเท่าเทียมกับสายการบิน ใหญ่ๆ
ดังนั้น Air Asia จึงเป็ นตัวเลือกหลักในการใช้บริ การ
4.1.7 การใช้ เวลาอยู่ในสถานที่แต่ ละแห่ ง
- ใช้เวลาอยูใ่ นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
- ใช้เวลาอยูใ่ นจุดแวะพักประมาณ 15 – 20 นาที
- ใช้เวลาในการพักรับประทานอาหารประมาณ 1 ชัว่ โมง
4.1.8 การวางแผนเส้ นทางในการเดินทาง
ใช้โปรแกรม Google Map เป็ นเครื่ องมือในการคานวนเส้นทาง ระยะทาง และเวลาในการนา
เที่ ย ว รู ป แบบการน าเที่ ย วจะเน้น เส้น ทางแต่ ล ะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้อ ยู่ใ นระยะทางที่ ใ กล้ก ัน เพื่อ
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ประหยัดเวลาในการเดินทางทาให้ท่องเที่ยวได้มากขึ้น การเดินทางกลับที่พกั สถานที่ท่องเที่ยวสุ ดท้าย
ควรจะอยูใ่ นเส้นทางเดียวกัน เพือ่ ทาให้การเดินทางไม่เกิดการซับซ้อน
4.2 ขั้นตอนในการจัดทาโปรแกรมนาเที่ยว
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเที่ยวบินและซื้อบัตรโดยสารรถไฟชินคันเซ็น
การจัดโปรแกรมนาเที่ยวก่อนวางแผนเส้นทางในการท่องเที่ยวจะต้องรู ้ก าหนดวันเวลาการ
เดินทางก่อนเป็ นอันดับแรก โดยทางฝ่ ายปฏิบตั ิงานหรื อ OP จะทาการสอบถามเที่ยวบินและราคาบัตร
โดยสารจากทางฝ่ ายตัว๋ เพื่อ ดาเนิ นการในการก าหนดราคาขาย และวางแผนโปรแกรมนาเที่ ย วใน
ขั้นตอนต่อไป ทางฝ่ ายตัว๋ อาจมีวธิ ีการจัดซื้ อบัตรโดยสารได้ดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเที่ยวบิน
ทางฝ่ ายตัว๋ (Ticket) จะทาการสอบถามเที่ยวบินและราคาบัตรโดยสารจากพนักงานใน
สายการบินโดยตรง หรื อทาการจัดซื้ อผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน Air Asia

รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างตารางเวลาเที่ยวบินขาไป
(ที่มา : www.airasia.com)

รู ปที่ 4.15 ตัวอย่างตารางเวลาเที่ยวบินขากลับ
(ที่มา : www.airasia.com)

54

2. บัตรโดยสารรถไฟชินคันเซ็น (JR PASS)
ขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสาร JR PASS
1. สามารถซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรื อซื้ อผ่านทางเว็บไซต์
2. เลือกประเภทบัตรโดยสารเป็ น JR Rail Pass ระยะเวลาใช้งาน 7 วัน
3. แสดงหนังสือเดินทางต่อพนักงานบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรื อพิมพ์
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
4. บริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายทาการออกบัตรชัว่ คราว Exchange Voucher ส่งมาให้ที่บา้ น
หรื อนัดหมายให้เข้ามารับที่บริ ษทั จัดจาหน่ าย ซึ่ งบัตรชัว่ คราวใบนี้ จะยังไม่สามารถใช้งานได้จะต้อ ง
นาไปแลกเป็ นบัตรใช้งานได้จริ งที่ประเทศญี่ปนุ่
5. ตรวจสอบความถู กต้อ งของข้อ มู ลให้ตรงตามเอกสารเดิ น ทางทุกประการ หาก
ข้อมูลมีความผิดพลาดแจ้งกลับทางเจ้าหน้าที่ทนั ที เพือ่ ทาการแก้ไข
ขั้นตอนการแลกบัตร Exchange Voucher เป็ นบัตร JR Pass
1. เมื่ อเดิ นทางถึ งประเทศญี่ปุ่นนา Exchange Voucher แลกเป็ นบัตร JR Pass ที่ JR
Ticket Office ประจาสถานีรถไฟหลักของบริ ษทั JR หรื อที่สนามบิน ณ จุดที่ให้บริ การ
2. แสดงเอกสารหนังสือเดินทางและ Exchange Voucher ต่อเจ้าหน้าที่
3. ระบุวนั ที่ใช้บตั ร JR Pass จะต้องไม่ระบุเกินจานวนวันที่ซ้ือไปครั้งแรก
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามเอกสารหนังสื อเดินทางให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้
บัตร JR Pass ที่สามารถใช้ได้จริ งจากพนักงานออกบัตร

รู ปที่ 4.16 ขั้นตอนการซื้อและใช้งานบัตร JR Pass
(ที่มา : https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass)
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโปรแกรมนาเที่ยว
ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน (Operation) จะเป็ นผูว้ างแผนเส้นทางนาเที่ยวโดยจะเลื อ กแหล่ งท่อ งเที่ยวที่
น่าสนใจจัดทาขึ้นในโปรแกรม ใช้โปรแกรม Google Map ในการค้นหาเส้นทางพร้อมอธิบายข้อมูลของ
แหล่ งท่อ งเที่ยวพอสังเขปส่ งให้ทางบริ ษทั จัดนาเที่ยวในญี่ปุ่นติดต่อ ประสานงานจัดหา ร้านอาหาร
โรงแรมที่พกั รถบัส บัตรเข้าชม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ ง เรี ยบเรี ยงเป็ นรายการนาเที่ยวที่ตอ้ งมีอยู่
ในโปรแกรมให้ทางบริ ษทั พิจารณาราคาค่าใช้จ่าย
สถานที่ท่องเที่ยวและเส้ นทางที่ใช้ ในการเดินทาง
เกียวโต วัดปราสาททอง คินคะคุจิ – พระราชวังเกียวโต – ย่ านกิอน – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – ชม
เทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ ค – นาโกย่ า

รู ปที่ 4.17 วัดปราสาททอง คินคะคุจิ (Kinkakuji)
(ที่มา : https://japanesian.id/musim-gugur-di-jepang/kinkakuji-autumn)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
เคยเป็ นที่พกั ตากอากาศของโชกุน ภายหลังได้เปลี่ยนเป็ นวัดนิกายเซน สายริ นไซ มีจุดเด่นคือ
ตัวอาคารสี ทอง 3 ชั้นตั้งอยูก่ ลางสระน้ าขนาดใหญ่ ซึ่ งแต่ละชั้นมีความโดดเด่นด้านสถาปั ตยกรรมที่
แตกต่ า งกัน ออกไป บริ เ วณใกล้เ คี ย งจะมี ซุ้ม สาหรั บ จ าหน่ า ยโอมาโมริ หรื อ เครื่ อ งราง ถัด จากซุ้ม
เครื่ อ งรางจะเป็ นน้ าตกเล็กๆ ที่ท่านโชกุนเคยใช้ในพิธีชงชา เดิ นตามเนิ นมาจะมีร้านน้ าชาเล็กๆ อยู่
ท่ามกลางต้นสน ก่อนถึงทางออกมีวหิ ารไม้หลังเล็กด้านในประดิษฐานรู ปแกะสลักเทพ “ฟุโดเมียวโอ”
เชื่อว่าสร้างขี้นโดยพระโคโบ ไดชิ สามารถกราบไหว้และเขียนคาอธิฐานลงบนแผ่นไม้เอมะผูกไว้เพือ่
ขอพรได้
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เส้นทางจากที่พกั Kanku Joytel Hotel ไปวัดปราสาททอง คินคะคุ จิ ใช้เวลาในการเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 34 นาที ในระยะทาง 102 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.18 ตัวอย่างแผนที่เส้นทาง Kanku Joytel Hotel - วัดปราสาททอง คินคะคุจิ
(ที่มา : https://www.google.com/maps)

รู ปที่ 4.19 พระราชวังเกียวโต (Kyoto Imperial Palace)
(ที่มา : https://zekkeijapan.com/spot/index/36)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
ในอดีตเคยเป็ นที่ประทับขององค์พระจักรพรรดิต้ งั แต่สมัยเกียวโตเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
พระราชวังเกียวโตตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอันกว้างขวางที่เรี ยกว่า Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่ งนี้ ยัง เป็ น
ที่ต้งั ของพระราชวัง Sento Imperial Palace พระราชวังที่ใช้ในการพานักของอดีตพระจักรพรรดิ ภายใน
มีส่วนที่สาคัญได้แก่ สวนญี่ปุ่นที่กว้างขวางพร้อมสระน้ า โรงน้ าชา ห้องรับรองขุนนางที่มีรูปเสือ นกกะ
เรี ยน ซากุระ วาดอยูบ่ นประตูบานเลื่อน ประตูเค็นเรอิมง ประตูใหญ่ของพระราชวังเกียวโต เป็ นทาง
เสด็จเข้าออกของพระจักรพรรดิ
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เส้นทางจากวัดปราสาททอง คินคะคุจิ ไปพระราชวังเกียวโต ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
15 นาที ในระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.20 ตัวอย่างแผนทีเ่ ส้นทางวัดปราสาททอง คินคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต
(ที่มา : https://www.google.com/maps)

รู ปที่ 4.21 ย่านกิอน (Gion)
(ที่มา : http://www.traveller.com.au/3-minute-guide-to-kyoto-gj3aya)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็ นย่านที่มีนักท่องที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในเกี ยวโต เนื่ องจากต้องการจะมา
สัมผัสเห็น “เกอิชา” ที่ข้ ึนชื่อว่าพบเห็นได้ยากมาก จุดที่เป็ นไฮไลท์ของย่านนี้จะอยูท่ ี่ถนน “ฮานาจิ โคจิ”
ซึ่ งเป็ นถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านน้ าชา ภัตตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรู หรา
หลายร้านจะมี “เกอิชา” ไว้คอยบริ การและมี “ไมโกะ” หรื อเกอิชาฝึ กหัดเป็ นผูช้ ่วย สิ่ งที่น่าสนใจอี ก
อย่างหนึ่ งของโรงละครที่เรี ยกว่า Gion Corner เป็ นศูนย์การแสดงศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น มี
ทั้งการร่ ายราของไมโกะ การสาธิตพิธีชงชา การแสดงหุ่นกระบอก และอื่นๆ ที่จดั แสดงทุกวัน
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เส้น ทางจากพระราชวัง เกี ย วโต ไปย่า นกิ อ น ใช้เ วลาในการเดิ นทางประมาณ 11 นาที ใน
ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.22 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางพระราชวังเกียวโต - ย่านกิอน
(ที่มา : https://www.google.com/maps)

รู ปที่ 4.23 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine)
(ที่มา : https://www.travelcaffeine.com/fushimi-inari-kyoto-japan-review-tips)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็ นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวรู ้จกั อีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว” เป็ นศาลเจ้าในศาสนา
ชินโต สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แด่ เทพ “อินาริ ” เทพเจ้าแห่ งการกสิ กรรม เพื่อให้พ้ืนที่บริ เวณนี้ มีน้ าอุ ดม
สมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปปั้ นและสัญลักษณ์เกี่ยวกับสุนกั จิ้งจอก
ไว้ม ากมาย ในตานานพื้นบ้านญี่ปุ่นเชื่ อ ว่าสุ นัขจิ้งจอกเป็ นสัตว์นาสารของเทพเจ้ามี อิทธิ ฤ ทธิ์ พิเศษ
สามารถแปลงกายเป็ นมนุ ษย์ได้ สิ่ งที่น่าสนใจของการมาที่ศาลเจ้า “ฟูชิมิอินาริ ” นอกจากมาสักการะ
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เทพเจ้าแล้ว ยังสามารถเดินเล่นลอดอุโมงค์เสา “โทริ อิ” กว่าหมื่นต้น เสาแต่ละต้นเป็ นของห้างร้านหรื อ
บริ ษทั ต่างๆ ได้สร้างและนามาถวายแด่เทพเจ้าเพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
เส้น ทางจากย่า นกิ อ น ไปศาลเจ้า ฟู ชิ มิ อิ น าริ ใช้เ วลาในการเดิ น ทางประมาณ 43 นาที ใน
ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.24 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางย่านกิอน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
(ที่มา : https://www.google.com/maps)

รู ปที่ 4.25 เทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค
(ที่มา : https://ashdaywilltravel.wordpress.com/2017/04/15/nabana-no-sato-winter-illumination)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม้ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถ
เที่ยวได้ตลอดททั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาวจะได้รับความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ
เนื่ องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลาย
รู ปแบบไม่วา่ จะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel Of Light) หรื อการประดับไฟในน้ า (Water Illumination)
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เส้นทางจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ไปชมเทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมง 37 นาที ในระยะทาง 116 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.26 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
เส้นทางจากสวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค ไปที่พกั Hashima Daily Hotel ใช้เวลาใน
การเดินทางประมาณ 36 นาที ในระยะทาง 30.2 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางสวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค - Hashima Daily Hotel
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
นาโกย่ า ศาลเจ้ าโอสึ คันนง - ศาลเจ้ าอะสึ ตะ จินงู - พิพิธภัณฑณ์ รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศนั่ง
รถไฟชินคันเซ็น ชมทิวทัศน์ สองข้ างทาง – บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยักษ์
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รู ปที่ 4.28 ศาลเจ้าโอสึคนั นง (Osu Kannon)
(ที่มา : https://hiveminer.com/Tags/japan,nikond5000)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูล
“โอดะ” นอกจากนี้ ยงั มีวดั บันโชจิซ่ ึ ง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ ” เคยพักอยูเ่ มื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ Osu เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
สมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่อ งเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดของนาโกย่า ซึ่ งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้วนักท่องเที่ยว
ต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่ นกัน นักท่อ งเที่ยวจะได้เพลิ ดเพลิ นกับการช้อ ปปิ้ ง ทานอาหาร และชม
วัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ยา่ นช้อปปิ้ งเก่าแก่สมัย “เอโดะ” อย่าง Osu Shopping Arcade
เส้นทางจากที่พกั Hashima Daily Hotel ไปศาลเจ้าโอสึ คนั นง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
35 นาที ในระยะทาง 32.2 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.29 ตัวอย่างแผนที่เส้นทาง Hashima Daily Hotel - ศาลเจ้าโอสึคนั นง
(ที่มา : https://www.google.com/maps)

62

รู ปที่ 4.30 พิพธิ ภัณฑ์รถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park)
(ที่มา : https://www.japan-guide.com/e/e3314.html)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์รถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park) เป็ นพิพิธภัณฑ์ของบริ ษทั Central Japan
Railways (JR Central) ที่เปิ ดให้เข้าชมในปี 2011 มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างรถไฟที่เคยใช้งานมาแล้วมากกว่า
39 ขบวน ถูกนามาจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ภายในถูกแบ่งออกเป็ นห้องนิทรรศการต่างๆ เพือ่ ให้ผทู ้ ี่
สนใจสามารถเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของรถไฟความเร็ วสู งของญี่ปุ่น ผูเ้ ข้าชม
สามารถสนุ กและเพลิดเพลินกับการทดลองเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การบนรถไฟชิ นคันเซ็นได้
ด้ว ยตนเอง ในรถไฟจ าลองอย่า งชิ น คัน เซ็ น รุ่ น แรก N700 หรื อ รถไฟอื่ น และในส่ ว นอื่ น ๆ ของ
พิพธิ ภัณฑ์ยงั มีสิ่งที่น่าสนใจไว้คอยให้บริ การอีกมากมาย
เส้นทางจากศาลเจ้าโอสึ คนั นง ไปพิพิธภัณฑ์รถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park) ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 29 นาที ในระยะทาง 20.9 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.31 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางศาลเจ้าโอสึคนั นง ไปพิพธิ ภัณฑ์รถไฟ
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
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รู ปที่ 4.32 ตัวอย่างสถานีรถไฟนาโกย่า (Nagoya Station)
(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0RvS0Ly1MGY)
ความสาคัญของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็ นจุดศูนย์กลางของการให้บริ การรถไฟ (JR Central) ภูมิภาคคันไซ หนาแน่ นไปด้วยผูค้ น
มากมายที่หลัง่ ไหลมาใช้บริ การไม่ขาดสายบริ เวณรอบๆ สถานียงั เต็มไปด้วยตึกสูงและแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญๆ เช่น สองตึกแลนด์มาร์คแห่ งนาโกย่า JR Central Towers และ Midland Square ย่านศูนย์การค้า
คึกคักอย่าง Oasis 21 หรื อธีมปาร์คที่มีสถาปั ตยกรรมสมัยเมจิอย่าง Meijimura เป็ นต้น นอกจากนี้ภายใน
สถานี รถไฟ นาโกย่า ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่อ งเที่ยวที่รอการเดิ นทาง ให้บริ การทั้ง
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ดงั เป็ นต้น
เส้นทางจากพิพิธภัณฑ์รถไฟ ไปสถานี รถไฟนาโกย่า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 27 นาที
ในระยะทาง 16.2 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.33 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางพิพธิ ภัณฑ์รถไฟ ไปสถานีรถไฟนาโกย่า
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
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เส้นทางจากสถานี รถไฟนาโกย่า - สถานี รถไฟโตเกี ยว ใช้เวลาในการเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง 15 นาที ในระยะทาง 366 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.34 ตัวอย่างแผนที่เส้นทางสถานีรถไฟนาโกย่า – สถานีรถไฟโตเกียว
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
เส้นทางจากสถานีรถไฟโตเกียว ไปที่พกั Shinagawa Prince Hotel ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ในระยะทาง 366 กิโลเมตร

รู ปที่ 4.35 ตัวอย่างแผนทีเ่ ส้นทางสถานีโตเกียว - Shinagawa Prince Hotel
(ที่มา : https://www.google.com/maps)
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ตารางตรวจสอบเส้ นทางการเดินทางด้ วยรถไฟ

รู ปที่ 4.36 ตัวอย่างตารางเดินทางรถไฟชินคันเซ็น นาโกย่า - โตเกียว
(ที่มา : https://www.hyperdia.com)

รู ปที่ 4.37 ตัวอย่างตารางบอกเวลาและระยะทางรถไฟชินคันเซ็น
(ที่มา : https://www.hyperdia.com)
ขั้นตอนที่ 3 ทาการยืนยันรายการนาเที่ยว
ตรวจสอบรายการนาเที่ยวที่ถูกเรี ยบเรี ยงขึ้นมาใหม่จากบริ ษทั นาเที่ยวในญี่ปุ่นตอบกลับมาเป็ น
ใบ Confirm เมื่ อตรวจสอบได้รายการนาเที่ยวที่ ตอ้ งการแล้วให้ทาการยืนยันเพื่อ ขอราคาในการคิด
ต้นทุน กาไรขาดทุน และราคาขาย
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ขั้นตอนที่ 4 วิธีการคิดราคาขาย
ตัวอย่างวิธีการคิดราคาขาย
ราคาเส้ นทางนาเทีย่ วประเทศญี่ปนุ่
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love
ที่
รายการ
1 LAND
Hotel
Lunch (x2)
Driver
Other
2 Entrance Fee
คินคะคุจิ
สวนทาบะนะ
พิพธิ ภัณฑ์รถไฟ
3 TICKET
ตัว๋ เครื่ องบิน
ตัว๋ รถไฟชินคันเซ็น
4 ค่าดาเนินงาน
ราคาขาย

ราคา (เยน)

อัตราแลกเปลี่ยน ราคา (บาท)

34,035
7,980
10,000
14,985

0.28
0.28
0.28
0.28

9,529.8
2,234.4
2,800
4,195.8

400
2,300
1,000

0.28
0.28
0.28

112
644
280

รวม
47,999
กาไร/ท่าน 1,806
ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างตารางคานวณราคาขาย, ต้นทุน, กาไร

14,000
7,940
4,457
46,193

* อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
* ราคาตัว๋ เครื่ องบินอ้างอิงราคาจากเว็บไซต์ www.airasia.com ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
* ราคาตัว๋ JR Pass ได้ทาการสอบถามและอ้างอิงราคาจากเว็บไซต์ https://lostripthailand.com ณ วันที่ 3
ตุลาคม 2561
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ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนอขายออกสู่ ตลาด
นาโปรแกรมนาเที่ยวขายสู่ตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค๊ ไลน์ หรื อขายผ่านหน้าร้านที่มี
พนักงานขายให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้ อไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าขาจร หรื อตัวแทนจัดจาหน่ าย เมื่อ
ลูกค้ายืนยันการสัง่ ซื้อฝ่ ายขายจะทาการส่งข้อมูลการเดินทางให้ลูกค้าได้ทราบ
ขั้นตอนที่ 6 บริการหลังการขาย
จัดเตรี ยมเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการประกอบนาเที่ยวให้ก บั ลูกค้าและหัวหน้าทัวร์ เช่น โปรแกรม
นาเที่ยว ป้ ายชื่อติดกระเป๋ า ใบกงศุลการกร ใบตม. ขอเข้าเมือง เอกสารสาคัญที่หัวหน้าทัวร์ตอ้ งใช้ใน
การประกอบนาเที่ยว เมื่อถึงกาหนดการเดินทางพนักงานที่มีหน้าที่ในการส่ งกรุ๊ ปทัวร์ จะคอยอ านวย
ความสะดวกให้กบั ลูกที่สนามบิน เช่น ตรวจรายชื่อผูเ้ ดินทาง ติดป้ายชื่อกระเป๋ า ยกสัมภาระที่ตอ้ งโหลด
เป็ นต้น
รู ปแบบโปรแกรมนาเที่ยว

รู ปที่ 4.38 ตัวอย่างแบนเนอร์ในการขาย
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N
สั มผัสประสบการณ์นั่งรถไฟ “ชินคันเซ็น” ชมทิวทัศน์ ผ่านเส้ นทางภูเขาไฟฟูจิ
ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ
อิ่มอร่ อยจุใจกับ บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์
ช้ อปปิ้ งอิสระเต็มวัน ! !
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สายการบิน Air Asia
ประเทศ ญี่ปนุ่ (เกียวโต, นาโกย่ า, โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้ น 47,999
กาหนดการเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน
วันแรก
13.30 น.

14.15 น.
21.40 น.
ที่พัก
วันที่สอง
เช้ า

ไฮไลท์ เดินเที่ยวย่ านเมืองเก่ าเกอิชา ย่ านกิอน
ลอดซุ้มประตูศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ
เปิ ดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสู ง

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาร์เตอร์
สายการบิ น AIR ASIA เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ คอยให้ก ารต้อ นรั บ และอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
KANKU JOYTEL HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วัดคินคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่ านกิอน - ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – เทศกาลแสงสี สวน
นาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรื อ ปราสาท
ทอง สร้ างโดยโชกุน อาชิ คางะ โยชิ มิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่ อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้
ดัดแปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี
พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่ เมื่ อ ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่ม
ด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อ นให้
เห็ นภาพตัวปราสาทได้อ ย่างงดงาม จากนั้นนาท่านสู่
พระราชวังเกียวโต ในอดี ตเคยเป็ นที่ประทับขององค์
พระจักรพรรดิมาตั้งแต่สมัยเกียวโตยังเป็ นเมืองหลวงของประเทศก่อนจะย้ายไปยังโตเกียว
เช่ นปั จจุบนั พระราชวังเกี ย วโตตั้งอยู่ในพื้นที่ สวนอัน กว้า งขวางที่เ รี ยกว่า Kyoto Gyoen
ภายในสวนแห่งนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของพระราชวัง Sento Imperial Palace อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่
ย่ านกิอน ย่านบันเทิงยามค่าคืนที่มีชื่อเสี ยงของเกียวโต เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
จากทัว่ ทุกมุมโลกต่างมุ่งหวังว่าจะได้พบ “เกอิชา” ที่ไม่ได้ออกมาให้พบเห็นได้ง่ายๆ ไฮไลท์
ของย่านนี้จะอยูท่ ี่ถนน ฮานามิ โคจิ ซึ่งเป็ นถนนเส้นเล็กๆ ยาวไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรแต่เต็มไป
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ด้วย ร้านอาหาร ร้านน้ าชา ภัตตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรู หรา หลายร้านในย่านนี้ จะ
มี “เกอิชา” มาคอยให้บริ การ จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
น าท่ า นชม ศาลเจ้ า ฟู ชิ มิ อิ น าริ ที่ ส ถิ ต ของพระแม่ โ พสพ เทพเจ้า ที่ เ ป็ นที่ นับ ถื อ ยิ่ ง ของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพันธุ์ธญั ญาหาร นา
ท่ า นสัก การะ พระแม่ โ พสพ และเทพจิ้ ง จอกที่ ช าวญี่ปุ่ นชื่ อ ว่า เป็ น ทู ต สวรรค์ ผูค้ อยนา
ข่าวสารจากสรวงสวรรค์ล งมายังโลกมนุ ษ ย์
ท่านจะได้ตื่นตากับรู ปปั้ นของเทพจิ้งจอก ที่มี
จานวนมากมาย จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่
เมื อ งนาโกย่ า น าท่ า นชม เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination ณ
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม้
ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอด
จนถึงปลายฤดูหนาว จะได้รับความนิยมมากเป็ นพิเศษเนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาด
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่
จะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรื อการประดับไฟในน้ า (Water Illumination) **
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้ า

ศาลเจ้ าโอสึ คันนง - พิพิธภัณฑ์ รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟชิ นคันเซ็ น – บุฟ
เฟ่ ต์ เมนูขาปูยักษ์
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าโอซึคันนง เป็ นหนึ่ง
ในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูล “โอดะ”
นอกจากนี้ ยังมี วดั บันโชจิซ่ ึ ง “โทกุงาวะ อิ เอะยาสุ ” เคย
พักอยูเ่ มื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้า
หนึ่ งของย่า นโอสึ Osu เป็ นเมื อ งที่ ผ สมผสานระหว่าง
ประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมสมัย ใหม่ และยังเป็ นจุ ด
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่น
แล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ก็ นิ ย มมาเยี่ ย มชมเช่ น กั น
นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็ม

70

เที่ยง
บ่ าย

พักที่
คา่

อิ่ ม ที่ ย่า นช้อ ปปิ้ งเก่ า แก่ ส มัย “เอโดะ” อย่า ง Osu Shopping Arcade น าท่ า นเดิ น ทางสู่
พิพิธภัณฑ์ รถไฟ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่อยูใ่ นความดูแล
ของบริ ษทั Central Japan Railway (JR CENTRAL)
เปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.2011 เป็ นศูนย์ให้ค วามรู ้
เกี่ ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเรื่ อ งรถไฟ
ความเร็ วสู งของญี่ปุ่น ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับ
ประวัติของรถไฟทุกขบวนทั้งปลดประจาการและ
รถไฟรุ่ นใหม่ๆ ให้ได้ชมกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สถานีรถไฟนาโกย่ า เพือ่ เดินทางสู่ โตเกียว ก่อนขึ้นขบวนรถไฟ ท่านสามารถเลือก
ซื้ออาหารและเครื่ องดื่มในสถานีมารับประทานบนขบวนรถไฟได้ เช่น “เบนโตะ” ข้าวกล่อง
ขึ้นชื่อสไตล์ญี่ปุ่น และเมนูอื่นๆ ในขบวนรถไฟยังมีบริ การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม จาก
พนั ก งานให้ ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ อี ก ด้ว ย (เพื่ อ ความแน่ น อนในการเลื อ กอาหารที่ มี ค วาม
หลากหลายและไม่ตอ้ งเสี่ยงดวงเรื่ องอาหารบนขบวนรถไฟจะมีบริ การหรื อไม่ท่านควรเลือก
ซื้อสินค้าที่ตอ้ งการด้วยตนเองดีที่สุด) ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่ องการเดินทางตรงต่อเวลาคณะ
ผูเ้ ดิ น ทาง ควรเตรี ย มความพร้ อมก่ อนขึ้น ขบวนรถไฟครึ่ ง
ชั่วโมง เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดในกรณี ตกเที่ยวเดินทาง เมื่อ
รถไฟทะยานสู่ มหานครโตเกียว ตลอดสองข้างทางของท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของต้นไม้หลากสีสนั ในช่วง
ฤดู ใบไม้เปลี่ยนสี กบั บรรยากาศที่ช่วยให้หลงไหลผ่าน ภูเขา
ไฟฟู จิ สัญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง ดิ น แดงอาทิ ต ย์อุ ท ัย เมื่ อ ถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทาง สถานีโตเกียว นาท่านกลับสู่ที่พกั อิสระตามอัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์
ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู พร้อมน้ าจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

วันที่สี่ อิสระเลือกช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรื อเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง หรื อเดินทาง
สู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
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- ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพือ่ อุทิศและเป็ นที่สถิตย์วญ
ิ ญาณ
ขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่ งเป็ นจักรพรรดิที่มีความสาคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั มากที่สุด
- ย่ านฮาราจู กุ แหล่ งรวมเสื้ อผ้า เครื่ อ งประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุ ณคือคนที่
กาลังมองหาซื้ อ เสื้ อ ผ้าแบบแปลกๆ หรื อ ต้อ งการหาซื้ อ เสื้ อ ผ้า แนว Cost Play ท่านยัง
สามารถหาได้จ ากที่ นี่ อีกด้ว ย หรื อ ถ้า ต้อ งการเห็ น วัย รุ่ น ญี่ ปุ่นแต่ ง ตัว แบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดังระดับโลก
อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA
TIGER ที่ ต้ อ งการหารองเท้ า แบบต้ น ฉบั บ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้ มี แ บบให้
เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE
สุ ดแสนน่ ารั กไว้ คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ ของ กระเป๋าสุ ดฮิต BAO BAO
ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS อีกด้ วย
- ย่ านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิ
โกะ” รู ปปั้ นสุ นัขแสนรู ้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิ ตสาหรับหนุ่ ม สาวโตเกี ยว อัพเดท
แฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับและ
แฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะ
เลือกซื้ อดิสนี ยแ์ ลนด์เพิ่มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดีสนี ยแ์ ลนด์โลกแห่ง
จิ น ตนาการของราชาการ์ ตูน ญี่ปุ่ น ซึ่ ง เป็ นดิ ส นี ย แ์ ลนด์แ ห่ ง แรกที่ส ร้ า งนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยสร้างขึ้ น ในปี พ.ศ.2526
จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้าน
บาท ให้ท่านสนุ กสนานกับเครื่ องเล่นนานา
ชนิ ด (ไม่ จากัดจานวนการเล่ น) ผจญภัย ใน
ดิ นแดนต่างๆ ให้ท่านเล่ นเครื่ องเล่นตัวใหม่
จากภาพยนตร์การร์ตูนเรื่ องดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุก๊ ตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิ ติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้
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สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพือ่ นการ์ตูน
อีกมากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้ อของที่ระลึกน่ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์ ท่ านสามารถใช้ บัตร
JR Pass ในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริ ษัท JR ทุกประเภท เช่ น รถไฟ
ทุกขบวนของ JR รถไฟชิ นคันเซ็ น (ยกเว้ นชิ นคันเซ็ นขบวน โนโซมิ และ มิซุโฮะ) เรื อ
เฟอร์ รี่ รถบัส รถไฟใต้ ดิน ได้ ทั่วเมืองโตเกียว อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตาม
อัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

พักที่
วันที่ห้า
09.15 น.
140.5 น.

สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
เหินฟ้าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ **บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
***ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท/
ทริป/ต่ อท่าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ นไม่
ุ่ เกิน 15
วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิ่งทีย่ ืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นได้
(เช่ น
ุ่
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ (เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าตัว๋ รถไฟ JR PASS
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ก ับคน
ไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศ
ให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนื อ
รายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ก ับคน
ไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ สารองที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของ
ทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00 น. - 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งการขอยกเลิ ก การเดิ น ทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสาร
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การยกเลิ กที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทาง
บริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใด
อย่างหนึ่งเพือ่ ทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคือน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการ
จัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
5. หากนักท่องเที่ยวไม่มีการนา Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็ นบัตร JR Pass และต้องการขอเงิน
คืน นักท่องเที่ยวต้องนา Exchange Order มาทาเรื่ อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ทาง
บริ ษทั ฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็ นโมฆะ ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก และ
ไม่สามารถนากลับมาทา Refund ได้
หมายเหตุ
1. อัตราค่าธรรมเนี ยมการทา REFUND 20% จากราคาหน้าตัว๋ เต็มจานวน (ค่าเงินเยน)
ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณี ขอทาการ Refund (ขอคืนเงิน กรณี ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลา
ในการทาเงินคืน 6 เดือน ต้องส่ งคืน Exchange Order มาที่บริ ษทั เพื่อทาการขอ Refund ภายใน 90 วัน
นับจากวันที่สงั่ ซื้อ กรุ ณาจัดส่งแบบ ลงทะเบียน หรื อ EMS เพือ่ ป้องกันการสูญหาย เพราะถ้า Exchange
Order สูญหาย หรื อฉีกขาด จะไม่สามารถนามาทา refund ได้
2. ถ้า Exchange Order หรื อ บัตร JR Pass สูญหาย หรื อ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออก
บัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทาเรื่ องคืนเงินให้ได้เช่นกัน
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ี เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่
ว่าบางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู กปฏิเสธการเข้า – ออกเมื อ งด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่ คืนเงิน
ค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า
15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่อ งเที่ยวหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม จากการที่มีนักท่อ งเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริ ษทั กาหนดเพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะ
คานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อ
การบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา
ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เ ชื้ อ เพลิ ง ค่ า ประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อ ตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่ มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทน
บริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
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9. การนา Exchange Order ไปแลกเป็ นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้องแสดง
หนังสื อเดินทางกับเจ้าหน้าที่ดว้ ย หากวีซ่าของท่านระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเป็ นอย่างอื่น อาทิ
เช่ น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรื อ อื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก TEMPORARY
VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็ นบัตร JR Pass ได้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100
มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิปล็อ คปิ ด
สนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1
ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าววมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น
ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือ่ เป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
5.1.1 จากการปฎิ บตั ิงานในครั้ งนี้ ผูจ้ ดั ท าได้เรี ยนรู ้ วิธีการทางานในหลายๆ ฝ่ ายของสถาน
ประกอบการและนาความรู ้ที่ได้มาต่อยอดในการจัดทาโครงงานสหกิจ เนื้ อหาในเล่มจะเป็ นการเรี ยบ
เรี ยงวิธีการจัดทาโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว มีจุดเด่นคือ การเพิม่
รายการนาเที่ยวโดยสารบางเส้นทางด้วยรถไฟ “ชินคันเซ็น” ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเดือนกันยายน
ถึง พฤศจิกายน เป็ นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในราคา 47,999 บาท ซึ่งยังแสดงขั้นตอนการวางแผนเส้นทาง
นาเที่ยว วิธีการคิดราคาขาย วิธีการซื้ อบัตรโดยสาร “รถไฟชินคันเซ็น” และสายการบิน การนาเสนอขาย
ตลอดจนการบริ การหลังการขายที่ดีต่อลูกค้า เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจจะศึกษาหรื อต้องการนาไป
เป็ นคู่มือในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทาให้สถานประกอบการมีโปรแกรมนาเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ เกิด
ขี้นเพือ่ นาเสนอขายต่อลูกค้า
ข้อมู ลในการจัดทาโปรแกรมผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาอย่างละเอี ยดจากหนังสื อ อิ นเตอร์ เน็ต
สอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา และสอบถามการซื้ อบัตรโดยสาร JR PASS บางส่ วนที่จาเป็ นต่อการ
จัดทาโปรแกรม จากตัวแทนจาหน่ าย (บริ ษทั Lostrip (Thailand) Co., Ltd.) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อ ง
สมบูรณ์ในการจัดทาโครงงานสหกิจเรื่ อง การจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn
Fall in love”
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลในการเรี ยบเรี ยงเอกสารมีความซับซ้อนทาให้มีเนื้ อหาบางรายการที่ไม่
สามารถอธิบายออกมาได้สมบูรณ์ถูกหลักวิชาการ
5.1.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้บริ การรถไฟชินคันเซ็นพนักงานที่ปรึ กษาไม่สามารถให้
คาตอบในการจัดทาโครงงานได้ เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีการโปรแกรมนาเที่ยวในลักษณะนี้ มาก่อน
5.1.2.3 ราคาบัตรโดยสาร JR PASS และ อัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาต้องทาการตวจสอบอย่างละเอียด
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5.1.3 ขอเสนอแนะนักศึกษา
5.1.3.1 พยายามทาความเข้าใจกับเนื้ อหาที่จะทา บรรยายรายละเอียดจากข้อมูลของ
นักวิชาการท่านอื่นๆ ที่มีการเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
5.1.3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริ การรถไฟชินคันเซ็นผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาอย่างดีท้งั
จากหนังสือ เว็บไซต์ และสอบถามจากตัวแทนจาหน่ายบัตร JR PASS (บริ ษทั Lostrip (Thailand) Co.,
Ltd.) เพือ
่ ให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ถูกต้อง
5.1.3.3 ต้องทาการตรวจเช็คทุกครั้งหากมีการจัดทาโปรแกรมในช่วงเวลาอื่น เพราะ
ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5.1.3.4 ก่อนเวลาออกทัวร์ควรเตรี ยมเอกสารสาคัญต่างๆ ของนักท่องเที่ยวให้พ ร้อ ม
เพือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเดินทางท่องเที่ยว
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ทาให้ได้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง
5.2.1.2 ทาให้ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทางานสามารถที่จะเป็ นพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
5.2.1.3 ทาให้กล้าจะแสดงความคิดเห็ นในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการและการดาเนินงาน
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ในการให้ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การขายผูจ้ ัดท ายัง ไม่ มีความรู ้ ม ากพอในการตอบ
คาถามลูกค้า จึงทาให้บางครั้งลูกค้าเกิดความสับสน
5.2.2.2 ในช่ ว งที่ มี ง านเข้า มามากๆ ท าให้ก ารท างานมี ค วามผิด พลาดอยู่บ่ อ ยครั้ ง
เนื่องจากต้องทางานแข่งกับเวลา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ในระหว่างที่พนักงานที่ปรึ กษามีงานเข้ามามากๆ ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้มีโอกาสได้
ศึกษาวิธีการทางานจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.3.2 หากต้องการทราบรายละเอียดของงานจะต้องกล้าเดินเข้าไปถามไม่ตอ้ งรอให้
พนักงานที่ปรึ กษาเรี ยกเข้าไปหา
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5.2.3.3 ผูจ้ ดั ทาจะต้องเตรี ยมตัวและเรี ยนรู ้วิธีการทางานให้เร็ วที่สุด เพื่อที่จะสามารถ
ตอบคาถามลูกค้าได้
5.2.3.4 ในช่วงเวลาคับขันผูจ้ ดั ทาสามารถเป็ นตัวแทนในการปฏิบตั ิงานในครั้ งนั้นๆ
ได้โดยสามารถรับเรื่ องแทนพนักงานที่ปรึ กษาได้
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ภาคผนวก ก
รู ปภาพปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย

รู ปภาพปฏิบตั ิงานในตาแหน่งประชาสัมพันธ์ (Reception)

รู ปภาพปฏิบตั ิงานในตาแหน่งปฏิบตั ิงาน (Operation)

รู ปภาพส่งกรุ๊ปทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ณ สนามบินดอนเมือง

รู ปภาพส่งกรุ๊ปทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศตุรกี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาคผนวก ข
รู ปแบบโปรแกรมนาเที่ยว

โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N
สั มผัสประสบการณ์นั่งรถไฟ “ชินคันเซ็น” ชมทิวทัศน์ ผ่านเส้ นทางภูเขาไฟฟูจิ
ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ
อิ่มอร่ อยจุใจกับ บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์
ช้ อปปิ้ งอิสระเต็มวัน ! !
สายการบิน Air Asia
ไฮไลท์ เดินเที่ยวย่ านเมืองเก่ าเกอิชา ย่ านกิอน
ประเทศ ญี่ปนุ่ (เกียวโต, นาโกย่ า, โตเกียว)
ลอดซุ้มประตูศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้ น 47,999
เปิ ดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสู ง
กาหนดการเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน
วันแรก
13.30 น.

14.15 น.
21.40 น.
ที่พัก

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
พร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาร์
เตอร์สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
KANKU JOYTEL HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

วัดคินคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่ านกิอน - ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – เทศกาลแสงสี สวน
นาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรื อ ปราสาท
ทอง สร้ างโดยโชกุน อาชิ คางะ โยชิ มิสึ เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่ อน ต่อมาบุตรชายของท่าน
ได้ดดั แปลงให้เป็ นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้
ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่ เมื่ อ ปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้วยทองคาเปลวอย่างสวยงาม
ให้ท่านได้ดื่ม ด่ ากับ ความสะอาดใสของสระน้ าที่
สามารถสะท้อ นให้เ ห็ น ภาพตัว ปราสาทได้อ ย่า ง
งดงาม จากนั้นนาท่านสู่ พระราชวังเกียวโต ในอดีต
เคยเป็ นที่ประทับขององค์พระจักรพรรดิ ม าตั้งแต่สมัย เกี ย วโตยัง เป็ นเมื อ งหลวงของ
ประเทศก่อนจะย้ายไปยังโตเกียวเช่นปั จจุบนั พระราชวังเกียวโตตั้งอยูใ่ นพื้นที่สวนอัน
กว้างขวางที่เรี ยกว่า Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ต้ งั ของพระราชวัง Sento
Imperial Palace อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ ย่ านกิอน ย่านบันเทิงยามค่าคืนที่มีชื่อเสี ยงของ
เกียวโต เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุม โลกต่างมุ่ งหวังว่าจะได้พบ
“เกอิชา” ที่ไม่ได้ออกมาให้พบเห็นได้ง่ายๆ ไฮไลท์ของย่านนี้ จะอยูท่ ี่ถนน ฮานามิ โคจิ
ซึ่ งเป็ นถนนเส้น เล็ กๆ ยาวไม่ ถึงหนึ่ งกิ โลเมตรแต่ เต็ม ไปด้ว ย ร้านอาหาร ร้านน้ า ชา
ภัตตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรู หรา หลายร้านในย่านนี้ จะมี “เกอิ ชา” มาคอย
ให้บริ การ จากนั้นอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ศาลเจ้ าฟู ชิมิอินาริ ที่สถิ ตของพระแม่ โพสพ เทพเจ้าที่เป็ นที่นับถื อ ยิ่งของ
ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็ นอยูอ่ ุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพันธุ์ธญั ญาหาร
นาท่านสักการะ พระแม่โพสพ และเทพ
จิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผู ้
คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายัง
โลกมนุ ษ ย์ ท่ า นจะได้ตื่ น ตากับ รู ป ปั้ น
ของเทพจิ้ ง จอก ที่ มี จ านวนมากมาย
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องนาโกย่ า
นาท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซา
โตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอด
ทั้งปี ในช่วงฤดู ใบไม้ร่วงตลอดจนถึ งปลายฤดู หนาว จะได้รับความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ

เนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การแสดงไฟในหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรื อ
การประดับไฟในน้ า (Water Illumination) **อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ศาลเจ้ าโอสึ คันนง - พิพิธภัณฑ์ รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟชิ นคันเซ็ น – บุฟ
เฟ่ ต์ เมนูขาปูยักษ์
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าโอซึ คันนง เป็ น
หนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูล
“โอดะ” นอกจากนี้ ยังมี วดั บันโชจิซ่ ึ ง “โทกุงาวะ อิ
เอะยาสุ ” เคยพักอยู่เมื่ อ ครั้งเป็ นตัว ประกัน อันเป็ น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ Osu เป็ นเมืองที่
ผสมผสานระหว่า งประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม
สมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่สุด ของ
นาโกย่ า ซึ่ งนอกจากคนญี่ ปุ่ นแล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่ นกัน นักท่อ งเที่ยวจะได้เพลิ ดเพลิ นกับการช้อ ปปิ้ ง ทาน
อาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอ ย่างเต็มอิ่ม ที่ย่านช้อปปิ้ งเก่าแก่ สมัย “เอโดะ” อย่าง
Osu Shopping Arcade นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ รถไฟ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่อยูใ่ นความ
ดู แ ลของบริ ษ ัท Central Japan Railway (JR CENTRAL) เปิ ดให้บ ริ ก ารในปี ค.ศ.2011
เป็ นศู น ย์ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยีแ ละ
ความก้าวหน้าเรื่ องรถไฟความเร็ วสูงของญี่ปุ่น
ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของรถไฟ
ทุ ก ขบวนทั้ง ปลดประจ าการและรถไฟรุ่ น
ใหม่ๆ ให้ได้ชมกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สถานีรถไฟนาโกย่ า เพื่อเดินทางสู่ โตเกียว ก่อนขึ้นขบวนรถไฟ ท่านสามารถ
เลือกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่มในสถานีมารับประทานบนขบวนรถไฟได้ เช่น “เบนโตะ”
ข้าวกล่องขึ้นชื่อสไตล์ญี่ปุ่น และเมนู อื่นๆ ในขบวนรถไฟ
ยังมีบริ การจาหน่ ายอาหารและเครื่ อ งดื่ม จากพนักงานให้
ท่านได้เลื อ กซื้ อ อี กด้วย (เพื่อ ความแน่ นอนในการเลื อ ก
อาหารที่ มี ค วามหลากหลายและไม่ ต ้อ งเสี่ ย งดวงเรื่ อ ง
อาหารบนขบวนรถไฟจะมี บริ การหรื อไม่ท่านควรเลือก

พักที่
คา่

ซื้ อสิ นค้าที่ตอ้ งการด้วยตนเองดีที่สุด) ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่ องการเดินทางตรงต่อเวลา
คณะผูเ้ ดินทาง ควรเตรี ยมความพร้ อมก่ อนขึ้นขบวนรถไฟครึ่งชั่วโมง เพื่อป้ องกันความ
ผิดพลาดในกรณี ตกเที่ยวเดินทาง เมื่อรถไฟทะยานสู่ มหานครโตเกียว ตลอดสองข้างทาง
ของท่านจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของต้นไม้หลากสี สันในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยน
สี กบั บรรยากาศที่ช่วยให้หลงไหลผ่าน ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่ งดินแดงอาทิต ย์อุท ัย
เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง สถานีโตเกียว นาท่านกลับสู่ที่พกั อิสระตามอัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มอร่ อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปู
ยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปู พร้อมน้ าจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

วันที่สี่ อิสระเลือกช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรื อเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม อิ สระเต็ม วัน ให้ท่านอิ สระช้อปปิ้ ง หรื อ
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชิ นโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็ นที่สถิตย์
วิญ ญาณขององค์ส มเด็ จ พระจัก รพรรดิ เ มจิ ซึ่ งเป็ นจัก รพรรดิ ที่ มี ค วามส าคัญกับ
ประเทศญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้รับความเคารพจากชาวญี่ปุ่นยุคปั จจุบนั
มากที่สุด
- ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่
กาลังมองหาซื้ อเสื้ อผ้าแบบแปลกๆ หรื อต้องการหาซื้ อเสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยัง
สามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อถ้าต้องการเห็นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบ
รนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ระดับ
โ ล ก อ า ทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส า ว ก
ONITSUKA TIGER ที่ ต้ อ งการหารองเท้ า แบบต้ น ฉบั บ MADE IN JAPAN ที่
SHOP นี้ มี แ บบใ ห้ เ ลื อ ก ส ร ร ม า ก ม า ย อี ก ทั้ ง ยั ง มี ร้ า น ขา ย ตุ๊ ก ตา KITTY
DORAENMON หรื อ ตุ๊ ก ตา LINE สุ ด แสนน่ า รั ก ไว้ ค อยเอาใจคุ ณ หนู อี ก ทั้ ง ยั งมี
SHOP ใหญ่ ของ กระเป๋าสุ ดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES
GARCONS อีกด้ วย

พักที่
วันที่ห้า
09.15 น.
140.5 น.

- ย่ านชิ บุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ” รู ปปั้ นสุ นัขแสนรู ้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุ่ มสาวโตเกียว
อัพ เดทแฟชั่น สไตล์ โ ตเกี ย วที่ ตึ ก (109) อิ จิ ม ารุ คิ ว ทั้ง เสื้ อ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่นในฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย หรื อหากท่านใด
มีความประสงค์จะเลือกซื้ อดิสนี ยแ์ ลนด์เพิม่ ท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่าเดินทาง)
ดีสนียแ์ ลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งแรกที่
สร้ า งนอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดย
สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเล
และใช้ทุ น สร้ า งกว่ า 600 ล้า นบาท ให้
ท่านสนุ กสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด
(ไม่ จ ากัด จ านวนการเล่ น ) ผจญภัย ใน
ดิ นแดนต่างๆ ให้ท่านเล่ นเครื่ อ งเล่ น ตัว
ใหม่ จากภาพยนตร์ การร์ ตูนเรื่ อ งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบีย นใน
ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน
Haunted Mantion สัม ผัสความน่ ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small
World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อม
กับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะได้สมั ผัสกับตัว
การ์ ตูนเอกจากวอลดิ สนี ย ์ อย่าง มิ กกี้ เม้าส์ มิ นนี่ เม้าส์ พร้อ มผองเพื่อ นการ์ ตูนอี ก
มากมายสนุ กกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ ารักในดิสนียแ์ ลนด์ ท่ านสามารถใช้ บัตร
JR Pass ในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริ ษัท JR ทุกประเภท เช่ น
รถไฟทุกขบวนของ JR รถไฟชิ นคันเซ็ น (ยกเว้ นชิ นคันเซ็ นขบวน โนโซมิ และ มิซุ
โฮะ) เรื อเฟอร์ รี่ รถบัส รถไฟใต้ ดิน ได้ ทั่วเมื องโตเกียว อิสระอาหารกลางวัน และ
อาหารคา่ ตามอัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
เหินฟ้าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ **บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
***ค่าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500
บาท/ทริป/ต่ อท่ าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
หมายเหตุ ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ นให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญีป่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอน
การตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีป่ น*
ุ่ ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิ่งทีย่ ืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นได้
ุ่
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ (เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าตัว๋ รถไฟ JR PASS
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คน
ไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิ น 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาล
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดิ นทางจะต้อ งเสี ยค่า ใช้จ่า ยในการท าวีซ่า เพิ่ม ท่านละ 1,700
บาท**

 ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนัง สื อ เดิ นทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คน
ไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ สารอง
ที่นงั่
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่าง
น้อย 21 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดิ นทาง
ในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการ
ของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00 น. - 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถื อว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดิ นทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง
นักท่อ งเที่ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ เดิ นทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลัก ษณ์
อักษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพือ่ ทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคือน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น ค่า บริ ก ารต่า งๆ และหน้าสมุ ดบัญชี ธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้

1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระ
แล้ว
2. ยกเลิ กก่ อ นวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อ ยละ 50 ของเงิ น
ค่าบริ การ
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการ
จัดการนาเที่ยวให้แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีม ัดจาหรื อ ซื้ อขาดแบบมี เงื่อ นไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter
Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
5. หากนักท่องเที่ยวไม่มีการนา Exchange Order ไปเปลี่ยนเป็ นบัตร JR Pass และต้องการขอ
เงินคืน นักท่องเที่ยวต้องนา Exchange Order มาทาเรื่ อง Refund ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจาก
วันที่ทางบริ ษทั ฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบับนั้นจะกลายเป็ นโมฆะ ไม่สามารถนามาใช้
ได้อีก และ ไม่สามารถนากลับมาทา Refund ได้
หมายเหตุ
1. อัตราค่าธรรมเนียมการทา REFUND 20% จากราคาหน้าตัว๋ เต็มจานวน (ค่าเงินเยน)
ของประเภทนั้นๆ ต่ อ 1 ใบ กรณี ข อท าการ Refund (ขอคื น เงิ น กรณี ลู ก ค้ายกเลิ ก การเดิ นทาง)
ระยะเวลาในการทาเงินคืน 6 เดือน ต้องส่ งคืน Exchange Order มาที่บริ ษทั เพื่อทาการขอ Refund
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่สั่งซื้ อ กรุ ณาจัดส่ งแบบ ลงทะเบียน หรื อ EMS เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
เพราะถ้า Exchange Order สูญหาย หรื อฉีกขาด จะไม่สามารถนามาทา refund ได้
2. ถ้า Exchange Order หรื อ บัตร JR Pass สู ญหาย หรื อ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถ
ออกบัตรใบใหม่ทดแทนให้ได้ และไม่สามารถทาเรื่ องคืนเงินให้ได้เช่นกัน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืน
เงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อ ย
กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่อ งเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่ อ นการ
เดินทาง สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพือ่ ให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิด ชอบค่ า เสี ย หายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่ อ
นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ ให้
สอดคล้อ งกับสถานการณ์ ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้
บริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิ ว ตั ิ อุ บ ัติ เ หตุ ความเจ็บ ป่ วย ความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายของสัม ภาระ ความล่ า ช้า
เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิม่ ขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทน
บริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
9. การนา Exchange Order ไปแลกเป็ นบัตร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะต้อง
แสดงหนังสือเดินทางกับเจ้าหน้าที่ดว้ ย หากวีซ่าของท่านระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเป็ นอย่าง
อื่ น อาทิ เช่ น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรื ออื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็ นบัตร JR Pass ได้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมี ซิป

ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าววมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ า
ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้อง
ใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ
เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หาก
เจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์จากพนักงานที่ปรึ กษา

โครงงานนีม้ ปี ระโยชน์ ต่อสถานทีป่ ระกอบการนีอ้ ย่ างไรบ้ าง
โครงงานการจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in
love” เส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว รถไฟชินคันเซ็น ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ถือได้ว่าเป็ น
โปรแกรมนาเที่ยวรู ปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และเป็ นโปรแกรมนาเที่ยวที่ทางบริ ษทั ยังไม่มีการจัดทา
ขึ้น เห็ นว่าหากนามาศึกษาและปรั บเปลี่ ย นโปรแกรมให้มีค วามน่ า สนใจ และเพิ่ม รายละเอี ย ด
บางส่ วนให้มีความเหมาะสมและสมดุลกันมากกว่านี้ เชื่อว่าโปรแกรมนี้ อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ขายได้
ทั้งนี้ ถึงแม้โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love” จะไม่ ไ ด้ถูกนามาใช้ในการขาย
แต่ ใ นอนาคตข้า งหน้า หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า โปรแกรมนี้ จะถู ก น ามาพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น
โปรแกรมน าเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ และยัง ท าให้บ ริ ษ ัท มี โ ปรแกรมน าเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ให้สร้างสรรค์ผลงานลักษณะเดียวกันออกขายสู่ ตลาดได้ เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ของ
บริ ษทั ซีโก้ทราเวล จากัด

………………………………….
คุณปรมัต ไกรโหล
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Abstract

บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนา
ที่ บ ริ การน าเที่ ย วในเส้ น ทางต่ า งประเทศ (OUT
BOUND) ทั้งในยุโรป เอเชี ย อาเซี ยน ตลอดจนการ
เดิ นทางในเส้น ทางอื่ นๆ มีก ารพัฒนาโปรแกรมน า
เที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้อ งการของ
ลูกค้าอยูเ่ สมอ ผูจ้ ดั ทาได้เลือกศึกษาโปรแกรมนาเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็ นประเทศหนึ่ งที่คนไทยชอบ
ไปท่องเที่ยวกันมาก พบว่าในโปรแกรมนาเที่ ยวจะใช้
การเดินทางท่องเที่ยวโดยรถบัสเป็ นหลัก ผูจ้ ดั ทาเห็น
ว่ า ประเทศญี่ ปุ่ นมี ร ถไฟชิ น คัน เซ็ น ซึ่ ง เป็ นขบวน
รถไฟความเร็ วสู งชั้นนาของโลก จึงควรจัดโปรแกรม
นาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟชินคันเซ็น เพื่อสร้าง
ความแปลกใหม่ ใ ห้ ก ับ การท่ อ งเที่ ย วในฤดู ใ บไม้
เปลี่ ยนสี ซึ่ งมีบรรยากาศที่โรแมนติ ก โดยใช้ชื่อ ว่ า
“Shinkansen Autumn Fall in love” เป็ นทางเลือกใหม่
ที่มีจุ ดขายคื อ การนั่ง “รถไฟชิ นคันเซ็ น ” ผูจ้ ัดทาได้
เรี ยบเรี ยงขั้นตอนการจัดทาโปรแกรมอย่างละเอียดไว้
ในโครงงานเล่มนี้ ท้ งั การวางแผนเส้นทางและรู ปแบบ
โปรแกรมนาเที่ยว วิธี ก ารคิ ดราคาขาย การซื้ อ บัตร
โดยสาร “รถไฟชินคันเซ็น” สายการบิน การนาเสนอ
ขาย ตลอดจนการบริ กรหลังการขายที่ดีต่อลูกค้า เพื่อ
เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจจะศึกษาเส้นทาง เกียวโต
นาโกย่ า โตเกี ย ว ในการเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วยัง
ประเทศญี่ปนและเป็
ุ่
นรายการนาเที่ยวที่จะสร้างรายได้
ให้กบั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น

Zego Travel limited is a top level tour
company who offers international holidays, including
Europe, Asia, and other routes. They’re always
developing tour programs to bring new styles of travel
to meet the demands of customers. The team chose to
study the Japan tour options, as it’s one of the most
popular destinations for Thai tourists. It was
discovered that most of the travel programs involve
transportations by bus. The team suggested that the
company should offer a tour option which uses
shinkansen train to introduce new options to the
customers during autumn period which is a very
romantic season. The tour program is called
“Shinkansen Autumn Fall in love” with the highlight
of the tour being the shinkansen train. The team
organized the trip itinerary in details including route
planning and holiday style, including pricing options
and how to buy shinkansen train tickets, airline
options, sales presentation, and after-sale service. This
will be useful for those who want to research new
travel routes to Kyoto, Nagoya, Tokyo, and
information on those who want to travel to Japan and
will increase the income for the travel company

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ผูอ้ านวยการสานัก งานท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทยได้ก ล่ า วไว้ว่ า จากสถิ ติ ข อง
ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ งปร ะเทศญี่ ปุ่ น มี
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วญี่ ปุ่ นในปี
2560 เพิ่ ม ขึ้ นถึ ง 9.5% และคาดว่ า ในปี 2561 จะมี
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งต่อเนื่ องมาจากที่
ประเทศญี่ปนเปิ
ุ่ ดโอกาสให้คนไทยเข้าไปท่องเที่ยวใน
ประเทศได้โดยไม่ ต้อ งจัด ทาวีซ่ า จึ งทาให้ประเทศ
ญี่ปุ่นเป็ นตัวเลือกหลักสาคัญ ที่ทาให้คนไทยสนใจที่
จะเดิ น ทางไปมากที่ สุ ด ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ ท าให้ บ ริ ษ ัท
หลายแห่ ง รวมถึ งบริ ษัท ซี โ ก้ท ราเวล จ ากัด ที่ ท าง
ผูจ้ ดั ทาได้เข้าปฏิบตั ิงานมีการจัดทาโปรแกรมนาเที่ยว
ออกมาหลากหลายรู ปแบบเกิดขึ้น แต่จากที่ผจู ้ ดั ทาได้
มีส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บตั ิ งานในครั้ งนี้ สังเกตุ เ ห็ น ว่ า
เส้นทางโปรแกรม โอซาก้า -โตเกียว ของบริ ษทั มีการ
เดินทางด้วยวิธีเดียวคือ “รถบัสนาเที่ยว” หากจะต้อง
เดินทางด้วยการนัง่ รถบัสไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเพียง
อย่า งเดี ย วนานๆ อาจจะท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความรู ้ สึ ก
เมื่อยล้าและเบื่อกับการเดินทางได้ ผูจ้ ดั ทาจึงเห็ นว่า
หากมีการเพิ่มรายการนาเที่ยวด้วยการนัง่ ยรถไฟ “ชิน
คันเซ็น” อยูใ่ นโปรแกรมด้วยอาจจะเป็ นจุดขายเพิ่มขึ้น
ได้ อี ก ทั้งในช่ ว งเดื อ นกันยายนถึงเดื อนพฤศจิ กายน
เป็ นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของประเทศญี่ปุ่น ทุกพื้นที่
จะถู ก ปกคลุ ม ไปด้ ว ยใบไม้ห ลากหลายสี สั น ให้
บรรยากาศที่ดูอบอุ่น โรแมนติก เหมาะแก่การเก็บภาพ
บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวได้ดี หากจัดโปรแกรม
นาเที่ยวในช่วงฤดูกาลนี้ คาดว่าคนไทยส่ วนใหญ่จ ะให้
ความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่ อ งจากเป็ นฤดู ก าลที่มี
ความแตกต่างและหาชมไม่ได้ในประเทศไทย
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงใคร่ สนใจที่จะทาโครงงาน
สหกิ จศึก ษาเรื่ อง การจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศ
ญี่ ปุ่ น “Shinkansen Autumn Fall in love” เส้ น ทาง
เกียวโต นาโกย่า โตเกียว เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ บริ ษทั

นาไปใช้ในการประกอบธุ รกิจ นักท่องเที่ยวสามารถ
ศึก ษาหาข้อมูลสถานที่ท่อ งเที่ยวจากโครงงานเล่มนี้
และเป็ นแนวทางในการจัดทาโปรแกรมนาเที่ยวของ
นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่ นต่อๆ ไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ เรี ยนรู ้ วิธีการจัดทารายการนาเที่ยวโปรแกรม
“Shinkansen Autumn Fall in love”
2. เพื่อเสนอการให้บริ การโดยสารต่อนักท่องเที่ยวใน
รู ปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถบัส
3. เพื่อเพิ่มรายการนาเที่ยวแบบใหม่ให้กบั ทางบริ ษทั
ขอบเขตของโครงงาน
ด้ านเนื้อหา
เป็ นการรวบรวมข้อ มู ล และวิ ธี ก ารเขี ย น
โปรแกรมนาเที่ ย วเบื้ อ งต้น โดยศึ ก ษาข้อ มู ล จาก
โปรแกรมนาเที่ ย วของบริ ษ ัท พนัก งานที่ ป รึ ก ษา
พนักงานบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ ายตัว๋ รถไฟ “Shinkansen”
ศึ ก ษ า เ พิ ่ ม เ ติ ม จ า ก อิ น เ ตอ ร์ เ น็ ต แล ะห นัง สื อ
ท่ อ งเที่ ย วประเทศญี่ ปุ่ น
ด้ านเวลา
การศึกษาและปฎิบตั ิงานอยู่ในช่วงวันที่ 14
พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ .2561
ด้ านสถานที่
บริ ษทั ซีโก้ ทราเวล จากัด ที่ต้ งั เลขที่ 22/79
ซอย นนทรี 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร รหั ส ไปรษณี ย์ 10120
โทรศัพท์ 02-408-8001
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ผู ้จ ัด ท าได้เ รี ยนรู ้ วิ ธี ก ารจัด ท ารายการน าเที่ ย ว
ประเทศญี่ ปุ่น และการใช้บริ ก ารรถไฟความเร็ ว สู ง
“ชินคันเซ็น”

2. ลูกค้าของบริ ษทั มีตวั เลือกในการนาเที่ยวแบบใหม่
นอกเหนือจากการนัง่ รถบัสท่องเที่ยว
3. สถานประกอบการมีรายการนาเที่ยวแบบใหม่เสนอ
ให้กบั ลูกค้า
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1 รวบรวมข้ อมูลและทาการวิเคราะห์
1.1 การเลือกสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติการท่องเที่ยว
ที่ น่ า สนใจ นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ รู้จัก และมี ค วาม
ต้องการที่จะไป โดยการจัดรู ปแบบการนาเที่ยวจะต้อง
คานึงถึงความต้องการของตลาด ไม่เน้นการให้บริ การ
เส้ น ทางการน าเที่ ย วเพี ย งรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง
น าเสนอของความหลากหลายจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ยว
รวบรวมอยู่ ใ นโปรแกรมเดี ย วกั น เช่ น การชม
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้น
1.2 การกาหนดวันท่องเทีย่ วและจานวนผู้เดินทางที่
เหมาะสม
ฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็ น
ช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เย็นสบายแหล่งท่องเที่ ยว
ทั่ง ทุ ก พื้ น ที่ จ ะถู ก ปกคลุ ม ไปด้ว ยใบไม้ห ลากสี สั น
สวยงาม ให้ บ รรยากาศที่ โ รแมนติ ก เหมาะกับ การ
ท่องเที่ยวในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน
จานวนวันท่องเที่ยว 5 วัน 3 คืน
จานวนผูร้ ่ วมเดินทาง 35 คน
1.3 ยานพาหนะทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
1.3.1 รถบัสนาเที่ยว (Bus) เป็ นรถบัสโดยสารที่
มีขนาดใหญ่ สามารถรองรั บนักท่อ งเที่ยวได้ม ากกว่า
40 ที่นงั่ ภายในรถบัสมีความสะอาดและพื้นที่กว้างไม่
แออัดสะดวกในการเดินขึ้นลง มีบริ การความบันเทิง
ครบครั น เช่ น ทีวี ซี ดี ดี วีดี คาราโอเกะ เป็ นต้น ให้
ลู ก ค้าได้ส นุ กตลอดเการเดินทาง พร้ อ มทั้ง พนัก งาน
คนขับรถที่ มากประสบการณ์ ชานาญทุก เส้ นทางใน

ประเทศญี่ปุ่น คอยให้บริ การตลอดระยะเวลาในการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
1.3.2 รถไฟความเร็ วสู ง (Shinkansen) เป็ นรถไฟ
สาธารณะที่ เ หมาะส าหรั บ การเดิ น ทางไปยังแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ อ ยู่ ห่ า ง ไ ก ล ค น ล ะ ภู มิ ภ า ค เ ป็ น
ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ พ ร้ อ มน านั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ช ม
บรรยากาศการเดินด้วยรถไฟ “ชินคันเซ็น” ทั้งสองข้าง
ทางในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เนื่องด้วยเส้นทางจาก นา
โกย่า สู่ โตเกียว (เส้นทางสาย Tokaido) เป็ นเส้นทาง
ระยะสั้ นขบวนรถไฟที่ วิ่ ง ให้ บ ริ การจะมี เ พี ย ง 3
ประเภทได้แก่
1. รถไฟขบวนโนโซมิ (Nozomi) เป็ นขบวน
รถไฟที่แวะจอดเพียง 6 สถานี
2. รถไฟขบวนฮิ ค าริ (Hikari) วิ่ ง ให้ บ ริ ก ารใน
ระดับกลางๆ แวะจอดบางสถานี
3. รถไฟขบวนโคดามะ (Kodama) แวะจอดทุ ก
สถาน (มีท้งั หมด 17 สถานี)
1.4 โรงแรมทีพ่ ัก
จะต้อ งเป็ นโรงแรมที่อ ยู่ในระดับ 3-4 ดาว
หรื อ ระดับ เดี ย วกัน มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกคอย
ให้ บ ริ การ ท าเลที่ ต้ ัง จะต้อ งอยู่ ไ ม่ ไ กลจากแหล่ ง
ท่อ งเที่ยว และสถานที่อื่ นๆ ที่ส ามารถอ านวยความ
สะดวกให้ ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ผ่ อ นคลาย เช่ น
ร้ า นอาหาร สถานบัน เทิ ง คาเฟ่ ร้ า นสะดวกซื้ อ
ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น ราคาที่พกั ประมาณ 6,000 –
10,000 เยนขึ้นไป แล้วแต่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
1.5 ร้ านอาหาร
ร้านอาหารที่ให้บริ การจะต้องคานึ งถึงความ
สะอาด หากเป็ นอาหารท้องถิ่นจะต้องมีรสชาติที่เป็ น
เอกลักษณ์ในแบบญี่ปุ่น ร้ านอาหารที่ให้บริ ก ารจะมี
ทั้งร้านอาหารท้องถิ่นและภัตตาคารที่อยูใ่ นโรงแรม
1.6 สายการบินทีใ่ ช้ บริการ
การเดิ นทางท่อ งเที่ยวไปยัง ประเทศญี่ ปุ่ น
สายการบินที่ให้บริ การจะมีหลายสายการบินด้วยกัน

ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ ละช่วงเวลาการ
เดิ น ทาง ซึ่ ง สายการบิ น Low Cost เป็ นสายการบิน
อันดับต้นๆ ที่ธุรกิจท่องเที่ยวเลือกใช้บริ การ เพราะมี
ราคาถูก บริ การดีเท่าเทียมกับสายการบินใหญ่ๆ ดังนั้น
Air Asia จึงเป็ นตัวเลือกหลักในการใช้บริ การ
1.7 การใช้ เวลาอยู่ในสถานทีแ่ ต่ละแห่ ง
1 ใช้เวลาอยูใ่ นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 30
นาที ถึง 1 ชัว่ โมง
2 ใช้เวลาอยูใ่ นจุดแวะพักประมาณ 15 – 20
นาที
3 ใช้เวลาในการพักรับประทานอาหาร
ประมาณ 1 ชัว่ โมง
1.8 การวางแผนเส้ นทางในการเดินทาง
ใช้โปรแกรม Google Map เป็ นเครื่ องมือใน
การคานวนเส้นทาง ระยะทาง และเวลาในการนาเที่ยว
รู ปแบบการน าเที่ ย วจะเน้ น เส้ น ทางแต่ ล ะแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ ห้ อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ ท า ง ที่ ใ ก ล้ ก ั น เ พื่ อ
ประหยัดเวลาในการเดินทางทาให้ท่องเที่ยวได้มากขึ้น
การเดินทางกลับที่พกั สถานที่ท่องเที่ยวสุ ดท้ายควรจะ
อยู่ในเส้นทางเดี ยวกัน เพื่อ ทาให้ก ารเดิ นทางไม่ เกิด
การซับซ้อน
2 ขั้นตอนในการจัดทาโปรแกรมนาเทีย่ ว
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเทีย่ วบินและซื้อบัตรโดยสาร
รถไฟชินคันเซ็น
การจัด โปรแกรมน าเที่ ย วก่ อ นวางแผน
เส้นทางในการท่องเที่ยวจะต้องรู ้กาหนดวันเวลาการ
เดิ นทางก่ อ นเป็ นอันดับแรก โดยทางฝ่ ายปฏิ บตั ิงาน
หรื อ OP จะทาการสอบถามเที่ยวบิ น และราคาบัต ร
โดยสารจากทางฝ่ ายตัว๋ เพื่อดาเนิ นการในการกาหนด
ราคาขาย และวางแผนโปรแกรมนาเที่ยวในขั้น ตอน
ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโปรแกรมนาเทีย่ ว
ฝ่ ายปฏิบตั ิงาน (Operation) จะเป็ นผูว้ างแผน
เส้นทางนาเที่ยวโดยจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
จัดทาขึ้นในโปรแกรม ใช้โปรแกรม Google Map ใน
การค้น หาเส้ น ทางพร้ อ มอธิ บ ายข้อ มู ล ของแหล่ ง
ท่อ งเที่ยวพอสั งเขปส่ งให้ ทางบริ ษัทจัด นาเที่ ย วใน
ญี่ปุ่นติดต่อประสานงานจัดหา ร้านอาหาร โรงแรมที่
พัก รถบัส บัตรเข้าชม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ ง
เรี ยบเรี ยงเป็ นรายการนาเที่ยวที่ตอ้ งมีอยู่ในโปรแกรม
ให้ทางบริ ษทั พิจารณาราคาค่าใช้จ่าย
ความสาคัญของสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
1. วัดปราสาททอง คินคะคุจิ (Kinkakuji) เคยเป็ นที่
พัก ตากอากาศของโชกุน ภายหลังได้เ ปลี่ ยนเป็ นวัด
นิกายเซน สายริ นไซ มีจุดเด่นคือตัวอาคารสี ทอง 3 ชั้น
ตั้งอยูก่ ลางสระน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละชั้นมีความโดด
เด่นด้านสถาปั ตยกรรมที่แตกต่างกันออกไป บริ เวณ
ใกล้เ คี ย งจะมี ซุ้ม ส าหรั บ จ าหน่ า ยโอมาโมริ หรื อ
เครื่ อ งราง ถัดจากซุ ้มเครื่ องรางจะเป็ นน้ าตกเล็กๆ ที่
ท่านโชกุนเคยใช้ในพิธีชงชา เดินตามเนิ นมาจะมีร้าน
น้ า ชาเล็ ก ๆ อยู่ท่ า มกลางต้น สน ก่ อ นถึ ง ทางออกมี
วิหารไม้หลังเล็กด้านในประดิษฐานรู ปแกะสลักเทพ
“ฟุโดเมียวโอ” เชื่ อ ว่ าสร้ างขี้ นโดยพระโคโบ ไดชิ
สามารถกราบไหว้และเขียนคาอธิฐานลงบนแผ่นไม้เอ
มะผูกไว้เพื่อขอพรได้
2. พระราชวังเกียวโต (Kyoto Imperial Palace) ใน
อดี ตเคยเป็ นที่ประทับขององค์พระจัก รพรรดิ ต้ งั แต่
สมัยเกียวโตเป็ นเมืองหลวงของประเทศ พระราชวัง
เกี ย วโตตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ ส วนอัน กว้า งขวางที่ เ รี ยกว่า
Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่ งนี้ ยัง เป็ นที่ ต้ ั งของ
พระราชวัง Sento Imperial Palace พระราชวังที่ใช้ใน
การพ านัก ของอดี ต พระจัก รพรรดิ ภายในมี ส่ ว นที่
สาคัญได้แก่ สวนญี่ปุ่นที่กว้างขวางพร้อมสระน้ า โรง
น้ าชา ห้ อ งรั บ รองขุ น นางที่ มี รู ปเสื อ นกกะเรี ยน
ซากุระ วาดอยู่บนประตู บานเลื่ อ น ประตู เ ค็ นเรอิมง

ประตู ใหญ่ ของพระราชวังเกี ยวโต เป็ นทางเสด็จเข้า
ออกของพระจักรพรรดิ
3. ย่ า นกิ อ น (Gion) เป็ นย่ า นที่ มี นั ก ท่ อ งที่ ย วให้
ความสนใจมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในเกี ยวโต เนื่ อ งจาก
ต้องการจะมาสัมผัสเห็ น “เกอิชา” ที่ข้ ึนชื่อว่าพบเห็ น
ได้ยากมาก จุ ดที่เ ป็ นไฮไลท์ข องย่านนี้ จะอยู่ที่ ถ นน
“ฮานาจิ โคจิ ” ซึ่ งเป็ นถนนสายเล็ ก ๆ ที่เ ต็มไปด้ว ย
ร้านอาหาร ร้านน้ าชา ภัตตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณ
แต่ ดูห รู ห รา หลายร้ านจะมี “เกอิ ชา” ไว้ค อยบริ ก าร
และมี “ไมโกะ” หรื อเกอิ ช าฝึ กหัด เป็ นผูช้ ่ ว ย สิ่ ง ที่
น่ าสนใจอี ก อย่างหนึ่ งของโรงละครที่เ รี ยกว่า Gion
Corner เป็ นศูนย์การแสดงศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของ
ญี่ ปุ่น มีท้ งั การร่ ายร าของไมโกะ การสาธิ ตพิธีชงชา
การแสดงหุ่ นกระบอก และอื่นๆ ที่จดั แสดงทุกวัน
4. ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็ น
ศาลเจ้าชื่อดังที่นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั อีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลเจ้า
จิ้งจอกขาว” เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่อ
ถวายให้ แ ด่ เ ทพ “อิ น าริ ” เทพเจ้า แห่ ง การกสิ ก รรม
เพื่อ ให้พ้ืนที่บริ เ วณนี้ มีน้ าอุ ดมสมบูรณ์ ปลู ก ข้าวได้
ผลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจ้าแห่ งนี้ มีรูปปั้ นและ
สัญลักษณ์เกี่ยวกับสุ นักจิ้งจอกไว้มากมาย ในตานาน
พื้นบ้านญี่ปุ่นเชื่อว่าสุ นัข จิ้งจอกเป็ นสัตว์นาสารของ
เทพเจ้ามีอิทธิ ฤทธิ์ พิเศษสามารถแปลงกายเป็ นมนุ ษย์
ได้ สิ่ งที่ น่าสนใจของการมาที่ศาลเจ้า “ฟูชิมิอิ นาริ ”
นอกจากมาสักการะเทพเจ้าแล้ว ยังสามารถเดินเล่น
ลอดอุโมงค์เสา “โทริ อิ” กว่าหมื่นต้น เสาแต่ละต้นเป็ น
ของห้างร้านหรื อบริ ษทั ต่างๆ ได้สร้างและนามาถวาย
แด่เทพเจ้าเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล
5. สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ ค สวนดอกไม้ ที่มี
ทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดู
หนาว จะได้รับความนิยมมากเป็ นพิเศษ เนื่องจากมีไฮ
ไล ท์ ก า ร ปร ะดั บ ไฟข นา ดให ญ่ ที่ สุ ด ใ น ญี่ ปุ่ น
เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรู ปแบบไม่

ว่าจะเป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรื อ การ
ประดับไฟในน้ า (Water Illumination)
6. ศาลเจ้ า โอสึ คัน นง (Osu Kannon) เป็ นหนึ่ ง ใน
สามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
และเป็ นวัดประจาตระกูล “โอดะ” นอกจากนี้ ยงั มีวดั
บันโชจิ ซ่ึ ง “โทกุงาวะ อิ เ อะยาสุ ” เคยพัก อยู่เ มื่อครั้ง
เป็ นตัว ประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์ ห น้าหนึ่ งของ
ย่ า นโอ สึ Osu เ ป็ นเ มื อ งที่ ผ ส มผส านระห ว่ า ง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุด
ท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดของนาโกย่า ซึ่ งนอกจากคน
ญี่ ปุ่ นแล้ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ก็ นิ ย มมาเยี่ย มชม
เช่นกัน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่
ย่านช้อปปิ้ งเก่าแก่สมัย “เอโดะ” อย่าง Osu Shopping
Arcade
7. พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ร ถไฟ (SCMAGLEV and Railway
Park) เป็นพิพิธภัณฑ์ของบริ ษทั Central Japan Railways
(JR Central) ที่เปิ ดให้เข้าชมในปี 2011 มีสิ่งที่น่าสนใจ
อย่างรถไฟที่เคยใช้งานมาแล้วมากกว่า 39 ขบวน ถูก
น ามาจัด แสดงในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ ง นี้ ภายในถู ก แบ่ ง
ออกเป็ นห้ อ งนิ ท รรศการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ส นใจ
สามารถเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้า
ของรถไฟความเร็ วสู งของญี่ปนุ่ ผูเ้ ข้าชมสามารถสนุ ก
และเพลิดเพลิ นกับการทดลองเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบนรถไฟชิ น คัน เซ็ น ได้ด้ว ยตนเอง ใน
รถไฟจาลองอย่างชินคันเซ็นรุ่ นแรก N700 หรื อรถไฟ
อื่น และในส่ วนอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์ยงั มีสิ่งที่น่าสนใจ
ไว้คอยให้บริ การอีกมากมาย
8. สถานี ร ถไฟนาโกย่ า (Nagoya Station) เป็ นจุ ด
ศู น ย์ก ลางของการให้ บ ริ การรถไฟ (JR Central)
ภู มิ ภ าคคั น ไซ หนาแน่ น ไปด้ ว ยผู ้ค นมากมายที่
หลัง่ ไหลมาใช้บริ การไม่ขาดสายบริ เวณรอบๆ สถานี
ยังเต็มไปด้วยตึกสู งและแหล่งท่อ งเที่ยวสาคัญๆ เช่น
สองตึ ก แลนด์มาร์ ค แห่ งนาโกย่า JR Central Towers

และ Midland Square ย่านศูนย์การค้าคึกคักอย่าง Oasis
21 หรื อธี ม ปาร์ ค ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมสมัย เมจิ อ ย่า ง
Meijimura เป็ นต้น นอกจากนี้ ภายในสถานี รถไฟ นา
โกย่า ยังมีส่ิ งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่รอการเดิ นทาง ให้บริ ก ารทั้งร้ านอาหาร ร้ านขาย
สิ นค้าที่ระลึก สิ นค้าแบรนด์ดงั เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 ทาการยืนยันรายการนาเทีย่ ว
ตรวจสอบรายการนาเที่ ย วที่ ถู ก เรี ยบเรี ยง
ขึ้นมาใหม่จากบริ ษทั นาเที่ยวในญี่ปุ่นตอบกลับมาเป็ น
ใบ Confirm เมื่ อ ตรวจสอบได้ ร ายการน าเที่ ย วที่
ต้อ งการแล้ว ให้ ทาการยืนยันเพื่อ ขอราคาในการคิ ด
ต้นทุน กาไรขาดทุน และราคาขาย
ขั้นตอนที่ 4 วิธีการคิดราคาขาย
ตัวอย่างวิธีการคิดราคาขาย
ราคาเส้ นทางนาเทีย่ วประเทศญีป่ นุ่
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love
ราคา
(เยน)

ที่

รายการ

1

LAND
Hotel
Lunch (x2)
Driver
Other
Entrance Fee
คินคะคุจิ
สวนทาบะนะ
พิพิธภัณฑ์รถไฟ
TICKET
ตัว๋ เครื่ องบิน
ตัว๋ รถไฟชินคันเซ็น
ค่าดาเนินงาน

2

3

4

ราคาขาย

47,999

อัตรา
แลกเปลี่ยน

พนักงานขายให้บริ การแก่ลูกค้าที่มาติดต่อขอซื้อไม่ว่า
จะเป็ นลูกค้าขาจร หรื อตัวแทนจัดจาหน่ าย เมื่อลูกค้า
ยื น ยัน การสั่ ง ซื้ อ ฝ่ ายขายจะท าการส่ ง ข้อ มู ล การ
เดินทางให้ลูกค้าได้ทราบ
ขั้นตอนที่ 6 บริการหลังการขาย
จัดเตรี ยมเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบ
นาเที่ยวให้กบั ลูกค้าและหัวหน้าทัวร์ เช่น โปรแกรม
นาเที่ยว ป้ายชื่อติดกระเป๋ า ใบกงศุลการกร ใบตม. ขอ
เข้าเมือ ง เอกสารสาคัญที่หัวหน้าทัวร์ ต้องใช้ในการ
ประกอบนาเที่ยว เมื่อถึงกาหนดการเดินทางพนักงาน
ที่ มี ห น้า ที่ ใ นการส่ ง กรุ๊ ป ทัว ร์ จ ะคอยอ านวยความ
สะดวกให้ ก ับ ลู ก ที่ ส นามบิ น เช่ น ตรวจรายชื่ อ ผู ้
เดิ นทาง ติ ดป้ ายชื่ อ กระเป๋ า ยกสั มภาระที่ต้องโหลด
เป็ นต้น
รูปแบบโปรแกรม

ราคา
(บาท)

34,035
7,980
10,000
14,985

0.28
0.28
0.28
0.28

9,529.8
2,234.4
2,800
4,195.8

400
2,300
1,000

0.28
0.28
0.28

112
644
280

14,000
7,940
4,457
รวม
46,193
กาไร/ท่าน 1,806

ขั้นตอนที่ 5 การนาเสนอขายออกสู่ ตลาด
นาโปรแกรมนาเที่ยวขายสู่ ตลาดออนไลน์
เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หรื อขายผ่านหน้าร้านที่มี

โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟ “ชินคันเซ็น” ชม
ทิวทัศน์ ผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ
อิม่ อร่ อยจุใจกับ บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์
ช้ อปปิ้ งอิสระเต็มวัน ! !
สายการบิน Air Asia
ประเทศ ญีป่ นุ่ (เกียวโต, นาโกย่า, โตเกียว)
ระยะเวลา 5D3N ราคาเริ่มต้น 47,999
กาหนดการเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน
ไฮไลท์ เดินเทีย่ วย่านเมืองเก่าเกอิชา ย่านกิอน

ลอดซุ้มประตูศาลเจ้ าฟูชิมอิ นิ าริ
เปิ ดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสู ง
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
13.30 น. พร้ อมกันทีส่ นามบินนานาชาติดอนเมือง
ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่า งประเทศ
เคาร์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA เจ้า หน้า ที่
ของบริ ษัท ฯ คอยให้ ก ารต้อ นรั บ และ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
14.15 น. เหิ นฟ้ า สู่ เ มื อ งโอซาก้า ประเทศญี่ ปุ่ น
บริการอาหาร และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดิ นทางสู่ ที่
พัก
ทีพ่ ัก
KANKU JOYTEL HOTEL หรื อ ระดั บ
เดียวกัน
วันทีส่ อง วัดคินคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่ าน
กิอน - ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ – เทศกาลแสง
สี สวนนาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่า
เช้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรม จากนั้นเดิ นทางสู่ วัด คินคะคุจิ
หรื อ ปราสาททอง สร้ างโดยโชกุน อาชิคา
งะ โยชิมสิ ึ เพื่อเป็ นสถานทีพ่ ักผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เ ป็ นวัด
แต่ ปราสาทเดิ มได้ถู ก ไฟไหม้ในปี พ.ศ.
2493 และสร้ า งขึ้ นใหม่ เ มื่ อ ปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิ ดด้ว ยทองค าเปลว
อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับความ
สะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อน
ให้ เ ห็ น ภาพตัว ปราสาทได้อ ย่า งงดงาม
จากนั้นนาท่านสู่ พระราชวังเกียวโต ใน
อดี ต เคยเป็ นที่ ป ระทั บ ขององค์ พ ระ
จัก รพรรดิ ม าตั้ง แต่ ส มัย เกี ย วโตยัง เป็ น

เทีย่ ง
บ่ าย

เมืองหลวงของประเทศก่อนจะย้ายไปยัง
โตเกี ยวเช่ นปั จ จุ บนั พระราชวังเกี ยวโต
ตั้งอยูใ่ นพื้นที่สวนอันกว้างขวางที่เรี ยกว่า
Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่ ง นี้ ยัง เป็ น
ที่ ต้ ังของพระราชวัง Sento Imperial Palace
อี ก ด้ว ย จากนั้นนาท่านสู่ ย่ านกิอน ย่าน
บันเทิงยามค่าคืนที่มีชื่อเสี ยงของเกียวโต
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวจาก
ทั่ว ทุ ก มุ ม โลกต่ า งมุ่ ง หวัง ว่ า จะได้ พ บ
“เกอิ ช า” ที่ ไ ม่ ไ ด้อ อกมาให้ พ บเห็ น ได้
ง่ายๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะอยู่ที่ถนนฮานา
มิ โคจิ ซึ่ งเป็ นถนนเส้ นเล็ก ๆ ยาวไม่ถึ ง
หนึ่ งกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร
ร้านน้ าชา ภัตตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณ
แต่ ดู ห รู หรา หลายร้ า นในย่ า นนี้ จะมี
“เกอิชา” มาคอยให้บริ การ จากนั้นอิสระ
ให้ ท่ านได้ เลื อ กซื้ อของที่ ร ะลึ ก ตาม
อัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของ
พระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เ ป็ นที่ นับ ถื อ ยิ่ง
ของประชาชนที่มาสั ก การะขอพร ให้มี
ความเป็ นอยู่อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องเรื่ อ งพื ช
พันธุ์ธัญญาหาร นาท่านสักการะ พระแม่
โพสพ และเทพจิ้ งจอกที่ชาวญี่ ปุ่นชื่อว่า
เป็ น ทู ต สวรรค์ ผู ้ค อยน าข่ า วสารจาก
สรวงสวรรค์ล งมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะ
ได้ตื่ น ตากับ รู ป ปั้ นของเทพจิ้ ง จอก ที่ มี
จานวนมากมาย จากนั้น นาท่านเดิ นทาง
สู่ เมืองนาโกย่ า นาท่านชม เทศกาลแสงสี
Nabana no Sato Winter Illumination ณ
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธี ม พาร์ ค สวน
ดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4
ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในช่วง

ฤดู ใบไม้ร่ว งตลอดจนถึงปลายฤดู หนาว
จ ะ ไ ด้ รั บ ค ว า มนิ ย ม มา ก เ ป็ น พิ เ ศษ
เนื่ อ งจากมีไฮไลท์ก ารประดับไฟขนาด
ใหญ่ ที่ สุ ดในญี่ ปุ่ น อิ ส ระให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลาย
รู ปแบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น อุ โ มงค์ แ สงไฟ
(Tunnel of Light) หรื อ การประดับไฟใน
น้ า (Water Illumination) **อิส ระอาหาร
คา่ ตามอัธยาศัย**
พักที่
HASHIMA DAILY HOTEL หรื อระดับ
เดียวกัน
วันทีส่ าม ศาลเจ้ าโอสึ คันนง - พิพิธภัณฑ์ รถไฟ –
เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟชินคันเซ็น –
บุฟเฟ่ ต์เมนูขาปูยกั ษ์
เช้ า

บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าโอซึคัน
นง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้า
แม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ ปุ่น และเป็ น
วัดประจาตระกูล “โอดะ” นอกจากนี้ยงั มี
วัดบันโชจิซ่ึ ง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ ” เคย
พัก อยู่ เ มื่ อ ครั้ งเป็ นตัว ประกัน อัน เป็ น
ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ Osu
เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุ ด
ท่อ งเที่ยวยอดนิ ยมที่สุดของนาโกย่า ซึ่ ง
นอกจากคนญี่ ปุ่นแล้วนักท่องเที่ยวต่ างชาติ ก็
นิ ยมมาเยี่ยมชมเช่ นกัน นัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้
เพลิ ด เพลิ น กับ การช้อ ปปิ้ ง ทานอาหาร
และชมวัฒนธรรมโอตะคุอ ย่างเต็มอิ่มที่
ย่า นช้อ ปปิ้ งเก่ า แก่ ส มัย “เอโดะ” อย่าง
Osu Shopping Arcade นาท่านเดินทางสู่
พิพิธภัณฑ์ รถไฟ เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ที่อยู่ใน
ความดูแลของบริ ษทั CentralJapan Railway (JR

เทีย่ ง
บ่ าย

พักที่

CENTRAL) เปิ ดให้บริ การในปี ค.ศ.2011
เป็ นศู น ย์ใ ห้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี
และความก้าวหน้าเรื่ องรถไฟความเร็ วสู ง
ของญี่ ปุ่น ภายในมีนิ ทรรศการเกี่ ย วกับ
ประวั ติ ข องรถไฟทุ ก ขบวนทั้ งปลด
ประจาการและรถไฟรุ่ นใหม่ๆ ให้ได้ชม
กัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ สถานี ร ถไฟนาโกย่ า เพื่ อ
เดิ นทางสู่ โตเกียว ก่ อ นขึ้ นขบวนรถไฟ
ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่ องดื่ม
รั บรั บประทานบนรถไฟได้ เมนู แนะนา
อย่าง “เบนโตะ” ข้าวกล่ อ งขึ้นชื่ อ สไตล์
ญี่ปุ่น และเมนู อื่นๆ หากท่านใดไม่มีเวลา
ในการจั บ จ่ า ยซื้ อสอยสามารถซื้ อ ใน
ข บว นรถ ไฟได้ จ ะมี พ นั ก งานค อ ย
ให้บริ การ (เพื่อความแน่ นอนในการเลือก
อาหารที่หลากหลายควรซื้ อเตรี ยมพร้อ ม
เองดีที่สุด) ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่ องการ
เดิ นทางตรงต่ อ เวลาคณะผูเ้ ดิ นทาง ควร
เตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นขึ้นขบวนรถไฟ
ครึ่งชั่วโมง เพื่อป้องกันความผิดพลาดใน
กรณี ตกเที่ยวเดินทาง เมื่อรถไฟทะยานสู่
มหานครโตเกียว ตลอดสองข้างทางของ
ท่านจะได้เ พลิ ดเพลิ นกับความสวยงาม
ของต้น ไม้ห ลากสี สั น ในช่ ว งฤดู ใ บไม้
เปลี่ยนสี กบั บรรยากาศที่ช่วยให้หลงไหล
ผ่าน ภู เ ขาไฟฟูจิ สั ญ ลัก ษณ์แห่ งดิ นแดง
อาทิ ต ย์อุ ท ัย เมื่ อ ถึ ง จุ ด หมายปลายทาง
สถานีโ ตเกียว นาท่านกลับสู่ ที่พกั อิ สระ
ตามอัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อ
ระดับเดียวกัน

คา่

วันทีส่ ี่
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม ให้ท่านได้อ่ิมอร่ อยกับมื้อพิเศษที่
มี ข าปู ย กั ษ์ใ ห้ ท่ า นได้ล้ิ ม ลองรสชาติ ปู
พร้อมน้ าจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
อิสระเลือกช้ อปปิ้ งเต็มวัน หรื อเลือกซื้อ
ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
บริ ก ารอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรม อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อป
ปิ้ ง หรื อเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่ นๆ
โดยมี ไ กด์ ค อยให้ ค าแนะน าในการ
เดินทาง อาทิ
- ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้ า หลวงใน
ศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและ
เป็ นที่สถิ ตย์วิญ ญาณขององค์ส มเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็ นจักรพรรดิที่
มี ค วามส าคัญ กับ ประเทศญี่ ปุ่ นยุ ค
ปั จจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง และได้รับความ
เคารพจากชาวญี่ ปุ่ นยุค ปั จ จุ บ ันมาก
ที่สุด
- ย่ านฮาราจู กุ แ ห ล่ ง ร ว ม เ สื้ อ ผ้ า
เครื่ องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญี่ปนุ่
หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื้อเสื้ อผ้า
แบบแปลกๆ หรื อต้ อ งการหาซื้ อ
เสื้ อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถ
หาได้จากที่นี่อีกด้วย หรื อถ้าต้องการ
เห็ นวัยรุ่ นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่ นญี่ปุ่น
น่ า รั ก ๆ เดิ น กัน เต็ ม ถนนเหมื อ นกับ
ถนนสายแบรนด์เ นมโอโมโตะซาน
โดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ชอ้ ป
ปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ดังระดับ โลก อาทิ
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON,
ZARA, GAP หรื อ สาวก ONITSUKA

TIGER ที่ ต้ อ งการหารองเท้ า แบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP
นีม้ แี บบให้ เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยัง
มีร้ านขายตุ๊ กตา KITTY DORAENMON
หรื อตุ๊กตา LINE สุ ดแสนน่ ารักไว้คอย
เอาใจคุณหนู อีก ทั้ง ยังมี SHOP ใหญ่
ของ กระเป๋ าสุ ดฮิ ต BAO BAO ISSEY
MIYAKE,เสื้อ COMMEDES GARCONS
อีกด้ วย
- ย่ า นชิ บุย่ า ศูนย์ก ลางแฟชั่นวัยรุ่ นใน
โตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เ ป็ นที่
ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้นสุ นขั แสนรู ้
ที่ก ลายเป็ นจุ ดนัดพบยอดฮิ ตสาหรับ
หนุ่ มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์
โตเกี ย วที่ ตึ ก (109) อิ จิ ม ารุ คิ ว ทั้ ง
เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับ
และแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ ปุ่นในฤดูก าล
ต่ างๆ อี ก มากมาย หรื อ หากท่านใดมี
ความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนียแ์ ลนด์
เพิ่มท่ านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ า
เดิ น ทาง) ดี ส นี ย์ แ ลนด์ โ ล ก แห่ ง
จินตนาการของราชาการ์ ตูนญี่ปุ่น ซึ่ ง
เป็ นดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งแรกที่สร้างนอก
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า โดยสร้ างขึ้ น
ในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุ ก สนานกับเครื่ อ งเล่ นนานาชนิ ด
(ไม่จากัดจานวนการเล่น) ผจญภัยใน
ดิ นแดนต่ างๆ ให้ท่านเล่ นเครื่ อ งเล่น
ตัวใหม่จากภาพยนตร์การร์ ตูนเรื่ อ งดัง
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดิ นแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์
The Pirate of Caribbean เขย่ า ขวัญ

กั บ บ้า นผี สิ งใน Haunted Mantion
สั ม ผัส ความน่ ารั ก ของตุ๊ ก ตาเด็ ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World
ชมภาพยนตร์ สามมิติ The Invention
of the Year ให้ ท่ า นได้ ส นุ ก สนาน
พร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสิ นค้าที่
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ ลนด์อีกทั้งยังจะ
ได้ สั มผั ส กั บ ตั ว ก า ร์ ตู นเ อ ก จ า ก
วอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์
พร้ อ มผองเพื่ อ นการ์ ตู น อี ก มากมาย
สนุ ก กับ การจับ จ่ า ยซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก
น่ ารักในดิสนี ยแ์ ลนด์ ท่ านสามารถใช้
บั ต ร JR Pass ในการเดิ น ทา ง รถ
โดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท JR
ทุกประเภท เช่ น รถไฟทุกขบวนของ
JR รถไฟชิ น คัน เซ็ น (ยกเว้ น ชิ น คัน
เซ็ นขบวน โนโซมิ และ มิซุโ ฮะ) เรื อ
เฟอร์ รี่ รถบัส รถไฟใต้ ดิน ได้ ทั่วเมือง
โตเกีย ว อิส ระอาหารกลางวัน และ
อาหารคา่ ตามอัธยาศัย
SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรื อ
ระดับเดียวกัน

สหกิจ เนื้อหาในเล่มจะเป็ นการเรี ยบเรี ยงวิธีการจัดทา
โปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเส้ นทาง เกียวโต นา
โกย่า โตเกี ยว มีจุ ดเด่ นคื อ การเพิ่ มรายการนาเที่ย ว
โดยสารบางเส้นทางด้วยรถไฟ “ชินคันเซ็น” ในช่ว ง
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน
เป็ นระยะเวลา 5 วัน 3 คืน ในราคา 47,999 บาท ซึ่ งยัง
แสดงขั้นตอนการวางแผนเส้นทางนาเที่ยว วิธีการคิด
ราคาขาย วิธีการซื้ อบัตรโดยสาร “รถไฟชินคันเซ็น ”
และสายการบิน การนาเสนอขาย ตลอดจนการบริ การ
หลัง การขายที่ ดี ต่อ ลู ก ค้า เพื่ อ เป็ นประโยชน์ แก่ ผูท้ ี่
สนใจจะศึ ก ษาหรื อ ต้อ งการน าไปเป็ นคู่ มื อ ในการ
ท่อ งเที่ยวประเทศญี่ ปุ่น ทาให้ส ถานประกอบการมี
โปรแกรมนาเที่ยวรู ปแบบใหม่ๆ เกิดขี้นเพื่อนาเสนอ
ขายต่อลูกค้า
ข้อ มู ล ในการจัด ท าโปรแกรมผู ้จ ัด ท าได้
ทาการศึก ษาอย่างละเอี ยดจากหนังสื อ อิ นเตอร์ เ น็ต
สอบถามจากพนักงานที่ปรึ กษา และสอบถามการซื้ อ
บัตรโดยสาร JR PASS บางส่ วนที่จาเป็ นต่อการจัดทา
โปรแกรม จากตั ว แทนจ าหน่ า ย (บริ ษั ท Lostrip
(Thailand) Co., Ltd.) เพื่อให้ได้ข ้อมูลที่ถูกต้องสมบู รณ์
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จเรื่ อง การจัด โปรแกรมนา
เที่ยวประเทศญี่ปนุ่ “Shinkansen Autumn Fall in love”

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - กรุ งเทพฯ สนามบิน
ดอนเมือง
09.15 น. เหิ นฟ้าสู่ ก รุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์
เอเชี ย บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บน
เครื่ อง
140.5 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
การที่ผูจ้ ัดทาได้มาปฎิ บิติงานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ซี โก้ทราเวล จากัด ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม พ . ศ. 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม พ . ศ.
2561 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ
ที่ มี ค่ า มากมายส าหรั บ รายงานสหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้
สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจาก
หลายฝ่ ายดังนี้
คุณจักรพันธ์ ประสิ ทธิ์วรนันท์ กรรมการผูจ้ ดั การ
คุณปุณญาพัฒน์ เชียงสันเทียะ พนักงานต้อนรับ

พักที่

สรุปผล
จากการปฎิบตั ิงานในครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้
วิธีการทางานในหลายๆ ฝ่ ายของสถานประกอบการ
และนาความรู ้ ที่ได้มาต่ อ ยอดในการจัดทาโครงงาน

คุณสิ รินทิพย์ สิ งห์ทอง พนักงานขาย
คุณวนิดา รักซ้อน พนักงานปฏิบตั ิงาน
คุณปรมัต ไกรโหล พนักงานปฎิบตั ิงาน
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้
คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ัดทาขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่มีส่ ว นเกี่ ยวข้อง
ทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษา
ในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้
การดูแลและให้ความรู ้เกี่ยวกับชีวิตของการทางานจริ ง
ซึ่งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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โปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In Love”
“JAPAN TRAVEL PROGRAM “SHINKANSEN AUTUMN FALL IN LOVE”
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บริ ษทั ซี โก้ ทราเวล จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่บริ ก ารนาเที่ยวในเส้นทางต่างประเทศ ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซี ยน
ตลอดจนการเดินทางในเส้นทางอื่นๆ มีการพัฒนาโปรแกรมนาเที่ยวในรู ปแบบใหม่ๆที่ตรงตามความต้องการของลูก ค้าอยู่
เสมอ ผูจ้ ดั ทาจึงเลือกศึกษาโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปนุ่ เพราะเป็ นประเทศหนึ่ งที่คนไทยชอบไปท่องเที่ยวกันมาก และขึ้น
ชื่อการให้บริ การรถไฟความเร็ วสู ง จึงจัดโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยรถไฟชินคันเซ็น เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบั
การท่องเที่ยวในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทาง เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่ อ เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารจัด ท ารายการน าเที่ ย วโปรแกรม
“Shinkansen Autumn Fall in love”
2 เพื่อ เสนอการให้บริ ก ารโดยสารต่ อ นัก ท่อ งเที่ ย วใน
รู ปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถบัส
3 เพื่อเพิ่มรายการนาเที่ยวแบบใหม่ให้กบั ทางบริ ษทั
ประโชยน์ ทไี่ ด้ รับ
นักศึกษา ได้เรี ยนรู ้วิธีการจัดทารายการนาเที่ยวประเทศ
ญี่ปนุ่ และการใช้บริ การรถไฟ “ชินคันเซ็น”
มหาวิทยาลัย นักศึกษารุ่ นต่อไปสามารถนาไปต่อยอดใน
การศึกษาวิธีการจัดทาโปรแกรมนาเที่ยวได้
สถานประกอบการ สถานประกอบการมีรายการนาเที่ยว
แบบใหม่เสนอให้กบั ลูกค้า

ลักษณะงาน
โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love”
เป็ นโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นในช่ ว งฤดู ใ บไม้
เปลี่ ยนสี ที่มีก ารเดิ น ทางนอกเหนื อ จากการนั่ง รถบัส
เปลี่ ยนบรรยากาศด้ว ยการนั่งรถไฟชิ น คันเซ็ น สร้ าง
ความแปลกใหม่ในรายการนาเที่ยว
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ศึกษาข้อมูลส่ วนประกอบสาคัญของโปรแกรม
2 ตรวจสอบบัตรโดยสารต่างๆ สอบถามราคา
3 ออกแบบโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
4 ติดต่อประสานงานกับบริ ษทั ทัวร์ ต่างประเทศ
5 คิดคานวนราคาขาย ต้นทุน กาไรขาดทุน
6 จัดจาหน่ายโปรแกรมนาเที่ยวในช่องทางต่างๆ
7 บริ การหลังการขายต่อลูกค้า

สรุป หลังจากการปฏิบตั ิงาน ณ บริ ษทั ซีโก้ทราเวล จากัด ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้งานในหลายๆ ฝ่ าย จึงนาความรู ้ที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานในครั้งนี้มาจัดทาเป็ นโปรแกรมนาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “Shikansen Autumn Fall In Love” 5วัน 3คืน ในช่วงฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี ราคา 47,999.- เพื่อเสนอต่อสถานประกอบการ นักท่องเที่ยว และผูท้ ี่สนใจจะศึกษาในโครงการนี้ได้นาไปใช้เพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อไป

ประวัติผจู้ ดั ทำ

รหัสนักศึกษำ

:

5802000021

ชื่อ – นำมสกุช

:

นำงสำวชไมพร ข่ำทิพย์พำที

คณะ

:

ศิลปศำสตร์

สำขำวิชำ

:

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว

ที่อยู่

:

615/15 สำธุประดิษฐ์ เรสซิเด้นซ์ ถนนสำธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120

ผลงำน

:

- บริ กำรให้ขอ้ มู ล ต่ำงๆ แก่ บุคลภำยนอกและบุคลำกรในองค์กรที่
ต้องกำรทรำบข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
- เสนอขำยโปรแกรมทัวร์ให้กบั ลูกค้ำที่สนใจสินค้ำของบริ ษทั ซี โก้
ทรำเวล จำกัด
- จัดเตรี ยมเอกสำรในกำรใช้ประกอบงำนจัดนำทัวร์ ไปยังประเทศ
ต่ำงให้กบั หัวหน้ำทัวร์ และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

