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บทคดัย่อ 

    บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัชั้นน าท่ีบริการน าเท่ียวในเส้นทางต่างประเทศ (OUT 
BOUND) ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซียน ตลอดจนการเดินทางในเส้นทางอ่ืนๆ มีการพฒันาโปรแกรมน า
เท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้อยู่เสมอ ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกศึกษาโปรแกรมน า
เท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศหน่ึงท่ีคนไทยชอบไปท่องเท่ียวกนัมาก พบว่าในโปรแกรมน า
เท่ียวจะใชก้ารเดินทางท่องเท่ียวโดยรถบสัเป็นหลกั ผูจ้ดัท าเห็นวา่ประเทศญ่ีปุ่นมีรถไฟชินคนัเซ็น ซ่ึง
เป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงชั้นน าของโลก จึงควรจดัโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นดว้ยรถไฟชินคนั
เซ็น เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กบัการท่องเท่ียวในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ซ่ึงมีบรรยากาศท่ีโรแมนติก    
โดยใชช่ื้อวา่  “Shinkansen Autumn Fall in love ” เป็นทางเลือกใหม่ท่ีมีจุดขายคือการนัง่ “รถไฟชินคนั
เซ็น” ผูจ้ดัท าไดเ้รียบเรียงขั้นตอนการจดัท าโปรแกรมอยา่งละเอียดไวใ้นโครงงานเล่มน้ีทั้งการวางแผน
เส้นทางและรูปแบบโปรแกรมน าเท่ียว วธีิการคิดราคาขาย การซ้ือบตัรโดยสาร “รถไฟชินคนัเซ็น” สาย
การบิน การน าเสนอขาย ตลอดจนการบริกรหลงัการขายท่ีดีต่อลูกคา้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะ
ศึกษาเส้นทาง เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว ในการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศญ่ีปุ่นและเป็นรายการน า
เท่ียวท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัเพิ่มมากข้ึน 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนท่องเที่ยวของญี่ปุ่ นประจ ำประเทศไทยได้กล่ำวไวว้่ำ จำกสถิติของ
ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่ น มีนักท่องเที่ยวชำวไทยเดินทำงท่องเที่ยวญี่ปุ่ นในปี 2560 
เพิ่มขึ้ นถึง 9.5% และคำดว่ำในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวชำวไทยเพิ่มมำกขึ้ น ซ่ึงต่อเน่ืองมำจำกที่
ประเทศญี่ปุ่ นเปิดโอกำสให้คนไทยเขำ้ไปท่องเที่ยวในประเทศได้โดยไม่ต้องจัดท ำวีซ่ำ จึงท ำให้
ประเทศญี่ปุ่ นเป็นตวัเลือกหลกัส ำคญัที่ท  ำให้คนไทยสนใจที่จะเดินทำงไปมำกที่สุด ดว้ยเหตุผลน้ีท ำให้
บริษทัหลำยแห่งรวมถึงบริษทั ซีโกท้รำเวล จ ำกดั ที่ทำงผูจ้ดัท  ำไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนมีกำรจดัท ำโปรแกรม
น ำเที่ยวออกมำหลำกหลำยรูปแบบเกิดขึ้น แต่จำกที่ผูจ้ดัท  ำไดมี้ส่วนร่วมในกำรปฏิบตัิงำนในคร้ังน้ี
สังเกตุเห็นว่ำเส้นทำงโปรแกรม โอซำกำ้ -โตเกียว ของบริษทัมีกำรเดินทำงดว้ยวิธีเดียวคือ “รถบสัน ำ
เที่ยว” หำกจะตอ้งเดินทำงดว้ยกำรนั่งรถบสัไปยงัสถำนที่ท่องเที่ยวเพียงอยำ่งเดียวนำนๆ อำจจะท ำให้
ลูกคำ้เกิดควำมรู้สึกเม่ือยลำ้และเบื่อกบักำรเดินทำงได ้ ผูจ้ดัท  ำจึงเห็นว่ำหำกมีกำรเพิ่มรำยกำรน ำเที่ยว
ดว้ยกำรนั่งยรถไฟ “ชินคนัเซ็น” อยูใ่นโปรแกรมดว้ยอำจจะเป็นจุดขำยเพิ่มขึ้นได ้ อีกทั้งในช่วงเดือน
กนัยำยนถึงเดือนพฤศจิกำยนเป็นช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของประเทศญี่ปุ่ น ทุกพื้นที่จะถูกปกคลุมไปดว้ย
ใบไมห้ลำกหลำยสีสันให้บรรยำกำศที่ดูอบอุ่น โรแมนติก เหมำะแก่กำรเก็บภำพบรรยำกำศของแหล่ง
ท่องเที่ยวไดดี้ หำกจดัโปรแกรมน ำเที่ยวในช่วงฤดูกำลน้ีคำดว่ำคนไทยส่วนใหญ่จะให้ควำมสนใจเป็น
อยำ่งมำก เน่ืองจำกเป็นฤดูกำลที่มีควำมแตกต่ำงและหำชมไม่ไดใ้นประเทศไทย 

ดงันั้นผูจ้ดัท  ำจึงใคร่สนใจที่จะท ำโครงงำนสหกิจศึกษำเร่ือง กำรจดัโปรแกรมน ำเที่ยวประเทศ
ญี่ปุ่ น “Shinkansen Autumn Fall in love” เสน้ทำง เกียวโต นำโกยำ่ โตเกียว เพือ่เป็นประโยชน์ต่อบริษทั
น ำไปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ นกัท่องเที่ยวสำมำรถศึกษำหำขอ้มูลสถำนที่ท่องเที่ยวจำกโครงงำนเล่มน้ี 
และเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำโปรแกรมน ำเที่ยวของนกัศึกษำสหกิจศึกษำรุ่นต่อๆ ไปได ้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1. เพือ่เรียนรู้วธีิกำรจดัท ำรำยกำรน ำเที่ยวโปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love” 

 1.2.2. เพื่อเสนอกำรให้บริกำรโดยสำรต่อนักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจำกกำร
เดินทำงดว้ยรถบสั 

1.2.3. เพือ่เพิม่รำยกำรน ำเที่ยวแบบใหม่ใหก้บัทำงบริษทั  
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
ดำ้นเน้ือหำ  

เป็นกำรรวบรวมข้อมูลและวิธีกำรเขียนโปรแกรมน ำเที่ยวเบื้องต้น โดยศึกษำข้อมูลจำก
โปรแกรมน ำเที่ยวของบริษทั พนกังำนที่ปรึกษำ พนกังำนบริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยตัว๋รถไฟ “ชินคนัเซ็น” 
ศึกษำเพิม่เติมจำก อินเตอร์เน็ต และหนงัสือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น  

ดำ้นเวลำ 
 กำรศึกษำและป่ิบติังำนอยูใ่นช่วงวนัที่ 14 พฤษภำคม ถึง 31 สิงหำคม พ .ศ . 2561 
ดำ้นสถำนที่ 

บริษทั ซีโก ้ทรำเวล จ ำกดั ที่ตั้ง เลขที่ 22/79 ซอย นนทรี 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขต
ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์10120 โทรศพัท ์02-408-8001  

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1. ผูจ้ดัท  ำได้เรียนรู้วิธีกำรจดัท ำรำยกำรน ำเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น และกำรใช้บริกำรรถไฟ
ควำมเร็วสูง “ชินคนัเซ็น” 

1.4.2. ลูกคำ้ของบริษทัมีตวัเลือกในกำรน ำเที่ยวแบบใหม่นอกเหนือจำกกำรนัง่รถบสัท่องเที่ยว  
1.4.3. สถำนประกอบกำรมีรำยกำรน ำเที่ยวแบบใหม่เสนอใหก้บัลูกคำ้ 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาโครงงาน เร่ือง การจดัโปรแกรมน าเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น  “Shinkansen Autumn Fall 

in love”  ผูจ้ดัท  าไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และผลงานการวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  
  

2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจน าเที่ยว 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของธุรกิจจดัน าเที่ยว 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนและการจดัรายการน าเที่ยว 
2.5 บริบทประเทศญี่ปุ่ นและรถไฟ “ชินคนัเซ็น” 
2.6 เอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  
 องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวดงัน้ี “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.” 
จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยูอ่าศยัปกติไปยงัที่อ่ืน
เป็นการชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อ
ธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้แตไม่ใช่เพือ่การประกอบอาชีพ หรือหารายได ้

ส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง
เพยีงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานที่ต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นที่พ  านกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น 
และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพือ่เป็นการประกอบอาชีพหารายได ้
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2.2 แนวคดิเกี่ยวกับธุรกิจจัดน าเที่ยว 
ความหมายของธุรกิจท่องเที่ยว  
ตามความหมายในพระราชบญัญติัธุรกิจน าเที่ยวและมคัคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2551 “ธุรกิจน าเที่ยว” 

หมายความว่า ธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์
อ่ืน โดยจดัใหมี้บริการหรือการอ านวยความสะดวกอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง อนัไดแ้ก่ สถานที่
พกั อาหาร มคัคุเทศก ์หรือบริการอ่ืนใดตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

“นกัท่องเที่ยว” หมายความวา่ ผูเ้ดินทางจากที่หน่ึงไปยงัอีกที่หน่ึงเพือ่ประโยชน์ในการพกัผ่อน
หยอ่นใจ การศึกษาหาความรู้ การบนัเทิง หรือการอ่ืนใด 

“มคัคุเทศก”์ หมายความว่า ผูใ้ห้บริการเป็นปกติธุระในการน านกัท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ต่างๆ 
โดยใหบ้ริการเก่ียวกบัค  าแนะน าและความรู้ดา้นต่างๆ แก่นกัท่องเที่ยว 

“ผูน้ าเที่ยว” หมายความวา่ ผูรั้บผดิชอบในการดูแลและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวใน
การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ 

“ค่าบริการ” หมายความว่า ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
น าเที่ยว ส าหรับการจดัการให้บริการ หรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง สถานทที่พกั 
อาหาร หรือการอ่ืนใด 

 
2.2.1 ประเภทธุรกิจน าเที่ยว  

1. ธุรกิจตวัแทนท่องเที่ยว (Travel Agent หรือ Retail Travel Agent) คือ บุคคล หรือ กลุ่ม
บุคคลที่จดัตั้งกิจการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจการเดินทางและท่องเที่ยว รับจดัตัว๋เคร่ืองบิน รถไฟ รถ
โดยสารและที่พกัแรมตลอดจนเป็นตวัแทนขายโปรแกรมน าเที่ยวให้บริษทัน าเที่ยวต่างๆ โดยการขาย
แต่ละคร้ังจะไดรั้บค่าบริการจากการขาย (Commission) 10 – 15% การด าเนินงานธุรกิจตวัแทนท่องเที่ยว 
(หรือบริษทัตวัแทนท่องเที่ยว) เปรียบเสมือนเป็นตวักลางระหว่างลูกคา้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจผลิต
สินคา้บริการท่องเที่ยว เช่น สายการบิน เรือ โรงแรม และบริษทัน าเที่ยวใหญ่ๆ มีลกัษณะการด าเนินงาน
หลายวธีิตามหนา้ที่ ดงัน้ี 

1.1 ตวัแทนจ าหน่ายสินคา้การท่องเที่ยว หมายถึง บริษทัจดัหาลูกคา้ให้กบับริษทั
ที่ประกอบการธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเที่ยว โดยธุรกิจน้ีจะจ่ายค่าบริการการขายให้กับบริษัท
ตวัแทนท่องเที่ยวในการขายแต่ละคร้ัง ส่วนที่ได้แต่ละคร้ังขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลง ส าหรับต่างประเทศผู ้
ประกอบธุรกิจตวัแทนน้ีมีความส าคญักบับริษทัน าเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesaler) ที่จะท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดั
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ส่งไปใหก้บับริษทัตวัแทนน าไปขายโดยจะใหค้่าบริการการขายแต่ละคร้ัง แต่
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จะไม่ขายโดยตรงให้กบัลูกคา้ อาจกล่าวไดว้่า บริษทัตวัแทนท่องเที่ยว (Retailer) จะท าหน้าที่ ขายปลีก
ใหก้บัลูกคา้     

1.2 บริษทัจดัน าเที่ยวใหก้บัลูกคา้โดยตรง ส าหรับบริษทัตวัแทนในลกัษณะน้ีจะมี
แผนกจดัน าเที่ยว ซ่ึงจะรับจดัน าเที่ยวใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป หรือองคก์รหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อโดยตรง
ใหจ้ดัน าเที่ยวให ้ซ่ึงมีความแน่นอนในการเดินทาง 100% มีโอกาสเส่ียงนอ้ยมาก 

2. ธุรกิจจดัน าเที่ยว (Tour Operator หรือ Tour Company) คือ บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่
ด าเนินกิจการเก่ียวกบัการจดัน าเที่ยว ทั้งภายในประเทศ และ ภายนอกประเทศในขณะเดียวกนัก็อาจท า
หนา้ที่ เป็นตวัแทนท่องเที่ยว รับจดัตัว๋เคร่ืองบิน รถไฟ และจองโรงแรม 

เอกสารค าแนะน าในการประกอบธุรกิจน าเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
แบ่งประเภทของธุรกิจน าเที่ยวตามประเภทของใบอนุญาต เพือ่การจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเที่ยวไวด้งัน้ี คือ 

ประเภทของใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. เฉพาะพื้นที่  เป็นการประกอบธุรกิจน าเที่ยวไปยงัสถานที่ใดในจงัหวดัหน่ึง

จงัหวดัใด ที่ส านกังานตั้งอยูแ่ละจงัหวดัที่มีพื้นที่ติดต่อกบัจงัหวดันั้น 
2. ในประเทศ  เป็นการประกอบธุรกิจน าเที่ยวไปยงัสถานที่หน่ึงสถานที่ใด

ภายในราชอาณาจกัร (DOMESTIC) 
3. ต่างประเทศ เป็นการประกอบธุรกิจน าเที่ยวไปยงัสถานที่หน่ึงสถานที่ใดใน

ต่างประเทศ (OUTBOUND) หรือน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (INBOUND) และรวมถึง
การน าเที่ยวไปยงัสถานที่หน่ึงสถานที่ใดในราชอาณาจกัร (DOMESTIC) 

(ฉันทัช วรรณถนอม , 2546 :113) ได้อธิบายประเภทของบริษัทน าเที่ยวเพิ่มเติมจากการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไวด้งัน้ี คือ 

1. บริษทัน าเที่ยวที่เนน้บริการน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) 
2. บริษทัน าเที่ยวที่มีความช านาญพเิศษเฉพาะดา้น 
3. บริษทัน าเที่ยวภายในประเทศ 
4. บริษทัน าเที่ยวที่เนน้บริการเฉพาะชาวต่างชาติที่เดินทางเขา้มาท่องเที่ยว บริษทัเหล่าน้ี

มกัอาศยัตวัแทนน าเที่ยวในต่างประเทศ เพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวเดินทางเขา้มาแลว้จะท าหนา้ที่รับช่วงต่อใน
การใหบ้ริการ 
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2.2.2 ประเภทของการจัดน าเที่ยว 
(กุลวรา สุวรรณพมิล 2542: 104-108) แบ่งประเภทของการจดัน าเที่ยวไว ้ดงัน้ี 
1. การจดัแบ่งโดยทัว่ไปที่นิยมจดัมี 4 ประเภท คือ 

1.1 การจดัน าเที่ยวแบบเหมาจ่าย (A Package Tour) 
1.2 ทวัร์น าเที่ยวเหมาจ่ายอิสระ (Independent Package Tour) 
1.3 ทวัร์น าเที่ยวแบบเหมาจ่ายพร้อมบริการ (A Hosted Tour) 
1.4 ทวัร์น าเที่ยวเหมาจ่ายพร้อมมี เพือ่นเดินทาง (An Escorted Tour) 
1.5 ทวัร์น าเที่ยวเฉพาะกลุ่มหรือสมาชิกเฉพาะหน่วยองคก์าร (An Affinity Tour) 
1.6 ทวัร์น าเที่ยวแบบเช่าเหมากลุ่ม (A charter Group) 
1.7 ทวัร์น าเที่ยวเป็นกลุ่ม (A Group Tour) 

2 การจดัแบ่งตามวตัถุประสงค ์(By Purpose Categories) คือ 
2.1 การท่องเที่ยวเพือ่การศึกษา 
2.2 การท่องเที่ยวเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
2.3 การท่องเที่ยวเพือ่ศาสนา 
2.4 การท่องเที่ยวเชิงวทิยาศาสตร์ เช่น การศึกษาพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์ทางทะเล 
2.5 การท่องเที่ยวเพือ่สุขภาพ 
2.6 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3 การจดัแบ่งตามจุดหมายปลายทาง (Destination Categories) แบ่งได ้4 ประเภทไดแ้ก่ 
3.1 การน าเที่ยวชมเมือง (City Tour) 
3.2 การน าเที่ยวชมภูมิทศัน์ (Sight Seeing Tour) 
3.3 การน าเที่ยวชมเมืองและภูมิทศัน์ (City-Sight Seeing Tour) 
3.4 การน าเที่ยวแหล่งบนัเทิงยามราตรี (Night Tour) 

4 จดัแบ่งตามรูปแบบการท่องเที่ยว (Mode of Travel Categories) มีหลายประเภทตาม
พฒันาการของการเดินทางท่องเที่ยวไดแ้ก่ 

4.1 การน าเที่ยวแบบเดินป่า (Trekking) 
4.2 การน าเที่ยวแบบล่องเรือ (Boat Trip) 
4.3 การน าเที่ยวแบบลองเรือแคนู (Canoeing) 
4.4 การน าเที่ยวด าน ้ า (Diving) 
4.5 การน าเที่ยวล่องเรือส าราญ (Cruises) 
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4.6 การน าเที่ยวล่องแพ (Jungle Raft) 
4.7 การน าเที่ยวล่องไพร (Safari) 

5 จดัแบ่งตามระยะเวลา (Timing Categories) จ าแนกได ้3 ประเภท คือ 
5.1 การน าเที่ยวแบบคร่ึงวนั (Half-day Tour) 
5.2 การน าเที่ยวแบบเตม็วนั (All day Tour) 
5.3 การน าเที่ยวแบบมากกวา่ 1 วนั (Tour Around) 

6 การจดัแบ่งตามระยะทาง (Distance Categories) แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
6.1 การน าเที่ยวระยะสั้น (Short –Haul Tour) 
6.2 การน าเที่ยวระยะยาว (Long –Haul Tour) 

7 การจดัแบ่งตามลกัษณะการจดัรายการ (Tour Design Categories)แบ่งได ้2 ประเภท คือ 
7.1 การน าเที่ยวแบบส าเร็จรูป (Ready-Made Tour) 
7.2 การจดัน าเที่ยวตามประสงค ์(Tailor-Made Tour) 

8 การจดัแบ่งตามพฤติกรรมการซ้ือ (Buying Behavior Categories) ปกติจะจดัแบ่งได ้2 
ประเภท คือ 

8.1 การน าเที่ยวเหมาจ่าย (Package Tour) 
8.2 การน าเที่ยวเสริมพเิศษ (Optional Tour) 

 
2.2.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทน าเที่ยว  

(พวงบุหงา ภูมิพานิช, 2539:11) กล่าววา่ บริษทัน าเที่ยวมีหนา้ที่ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. จัดโปรแกรมน าเที่ยวโดยขายตรงให้กับลูกค้าทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงการจัด

โปรแกรมน าเที่ยวโดยตรงน้ีบริษทัน าเที่ยวมีหน้าที่ ตอ้งด าเนินงานทุกอยา่งไม่ว่าจะเป็นการวางแผน 
การตลาด การขาย การติดต่อธุรกิจบริการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าเที่ยว 

2. จัดโปรแกรมน าเที่ยวโดยขายผ่านตัวแทนน าเที่ยวโดยจัดโปรแกรมน าเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งให้บริษทัตวัแทนท่องเที่ยวขายให้กบัลูกคา้ทัว่ไปหรือ
องคก์รต่างๆ โดยบริษทัน าเที่ยวจะสนบัสนุน ช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือในการส่งเสริมการขาย 

3. จดัโปรแกรมน าเที่ยวผ่านทางบริษทัน าเที่ยวต่างประเทศ โดยให้บริษทัน าเที่ยวที่อยู่
ต่างประเทศซ่ึงเป็นตวัแทน (Agent) เป็นผูจ้ดัรายการน าเที่ยวภาคพื้นดิน (Land Arrangement) ให้และ
บริษทัน าเที่ยวน ามาขายใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปหรือองคก์รต่างๆ 
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4. จดัน าเที่ยวตามความตอ้งการของหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ โอกาสไม่ไดเ้ดินทางมี
นอ้ย บริษทัน าเที่ยวจะตดัปัญหาเร่ืองการประชาสมัพนัธ ์และการขายหนา้ร้าน มีหนา้ที่จดัโปรแกรมน า
เที่ยวใหเ้ป็นที่พอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นองคก์รต่างๆ เพือ่ตอ้งการใหก้ลบัมาใชบ้ริการอีกในโอกาสต่อไป 

5. จดัโปรแกรมการศึกษาภาษาต่างประเทศ ภาคฤดูร้อน ณ ต่างประเทศ เป็นการจัด
หลกัสูตรระยะสั้นให้กบันักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมทั้งจดัน าเที่ยวไปยงัสถานที่ต่างๆ ของประเทศ
จุดหมายปลายทาง ซ่ึงท าใหไ้ดท้ั้งความรู้และไดท้่องเที่ยวในเวลาเดียวกนั 

 
2.3 แนวคดิเกี่ยวกับองค์ประกอบของธุรกิจจัดน าเที่ยว 

องคป์ระกอบหลกัของธุรกิจจดัน าเที่ยว ไดแ้ก่ นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

2.3.1 นักท่องเที่ยว 

นักท่องเที่ยว จดัไดว้่าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดของการท่องเที่ยว การศึกษาเพือ่ท  า

ความใจเก่ียวกบัพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเที่ยว ทศันคติและลกัษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยว
จึงเป็นส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชว้างแผนทางการตลาด 

      ปัจจยัหลกัเก่ียวกบันกัท่องเที่ยวที่ควรศึกษา ไดแ้ก่  
1.  ลกัษณะพื้นฐานหรือลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว จ าแนกออกตาม

ลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส  และถ่ินพ านัก ซ่ึงแต่ละ
ปัจจยัจะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั ต่อไปน้ี 

1.1 เพศ โดยทัว่ไปนักท่องเที่ยว “ชาย” เป็นกลุ่มที่มีการเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยว 
“หญิง” สามารถเดินทางได้ทั้ งตามล าพงัหรือเดินทางเป็นกลุ่ม มักกระจายตวัไปได้แทบทุกแหลง
ท่องเที่ยว และสามารถท ากิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายไดม้ากกว่า ในขณะที่นกัท่องเที่ยวหญิง ซ่ึงมี
ความคล่องตวัน้อยกว่ามกัเดินทางมากบัเพื่อนหรือบริษทัน าเที่ยว โดยจะพิถีพิถนัและรอบคอบในการ
เลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ มักเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภยั และสามารถเดินทางได้
สะดวก ดงันั้นแหล่งท่องเที่ยวใดที่มีจ  านวนนักท่องเที่ยวหญิงมากหรือมีอตัราการเติบโตที่สูง กย้อ่ม
ไดรั้บภาพลกัษณ์ในทางออ้มวา่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภยั 

1.2 อาย ุที่มีช่วงอายแุตกต่างกนัก็จะมีความสามารถในการเดินทางไดแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 
1.2.1 กลุ่มวยัเด็ก อายุต  ่ากว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามล าพงั 

หากเดินทางท่องเที่ยวมกัจะมากบัพอ่แม่ โรงเรียน หรือสถานบนัที่จดัอบรมต่างๆ  
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1.2.2 กลุ่มวยัรุ่น อาย ุ15-24 ปี เป็นวยัที่ก  าลงัศึกษาอยูห่รือเพิ่งจบการศึกษา จึงยงั
ไม่มีทุนทรัพยใ์นการเดินทางด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักเดินทางมากบัพ่อแม่ โรงเรียน สถานบนัที่จดั
กิจกรรมออกนอกสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางมาพกัอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ
แลกเปล่ียนทางการศึกษาต่าง ในทางการตลาด ทั้งกลุ่มวยัเด็กและกลุ่มวยัรุ่นเป็นกลุ่มตลาดศกัยภาพที่น่า
ส่งเสริม แมว้่าจะยงัเป็นกลุ่มที่คาดหวงัรายได้ทางการท่องเที่ยวไดน้้อยก็ตาม แต่หากว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มน้ีเกิดความประทบัใจในแหล่งท่องเที่ยวเม่ือวยัเด็กแลว้ พวกเขาอาจกลบัมาเยอืนแหล่งท่องเที่ยวเดิม
อีกคร้ัง กลายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศกัยภาพในอนาคต ซ่ึงจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้มาก
กวา่เดิม 

1.2.3 กลุ่มวยัท างานตอนตน้ อาย ุ25-34 ปี เป็นกลุ่มศกัยภาพในการใชจ่้ายเงินได้
สูง เพราะมีรายไดเ้ป็นของตนเองแล้ว ลักษณะกิจกรรมที่เลือกก็ยงัสามารถท าได้หลากหลาย เพราะ
สุขภาพเอ้ืออ านวย โดยส่วนใหญ่พบวา่กลุ่มวยัน้ีจะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากกวา่กลุ่มวยัอ่ืนๆ  

1.2.4 กลุ่มวยัท างานตอนกลางและตอนปลาย อาย ุ35-44 และ 45-54 ปี เป็นกลุ่มที่
มีการเดินทางค่อนขา้งสูง ตามภาระหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบมากขึ้น ประกอบกับมีฐานะทาง
การเงินและการเงินที่ค่อนขา้งมัน่คงแลว้ 

1.2.5 กลุ่มวยัเกษียณ อายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีความถ่ีในการเดินทางลดลง 
เน่ืองจากสุขภาพไม่เอ้ืออ านวย แต่จะมีวนัพกัผ่อนนานวนักว่ากลุ่มวยัอ่ืนๆ เพราะไม่มีภาระการงานที่
จะตอ้งรับผดิชอบแลว้ 

1.3 อาชีพ กลุ่มที่มีภารกิจหนา้ที่การงานที่แตกต่างกนั มีโอกาสในการเดินทางแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มคนที่ท  างานในอาชีพระดบัสูง จะมีโอกาสเดินทางไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เพราะมีทุนทรัพย์
มากกว่า นอกจากน้ีภาระหน้าที่การงานก็มีส่วนที่ก  าหนดให้ตอ้งเดินทางไปติดต่องานบ่อยคร้ังเช่นกนั 
โดยเฉพาะผูท้ี่อยูใ่นกลุ่มระดบัผูบ้ริหาร กลุ่มนกัวชิาชีพเฉพาะ ตวัแทนขาย เป็นตน้ 

1.4 ระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรที่สอดคลอ้งกบัอาชีพและรายได ้โดยส่วนใหญ่บุคคล
ที่มีระดบัการศึกษาสูงก็มกัจะมีอาชีพและรายไดท้ี่ดี ส่งผลใหเ้ดินททางไดบ้่อยกวา่กลุ่มที่มีการศึกษาต ่า
กว่า นอกจากน้ีระดบัการศึกษายงัเป็นตวัช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของนกัท่องเที่ยวดว้ยสมมติฐานที่ว่าผูท้ี่มี
การศึกษาสูงก็มักจะเป็นผูท้ี่มีความคิดและวิถีชีวิตที่ดี ซ่ึงจะแสดงออกถึงทัศนคติและพฤติกรรม
ท่องเที่ยวที่ดี เช่น มีแนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม มีความเขา้ใจในสงัคมและวฒันธรรม
ที่แตกต่าง เป็นตน้ 

1.5 ระดับรายได้ เป็นตวับ่งช้ีส าคญัถึงความสามารถในการเดินทางของบุคคล คือ 
บุคคลที่มีรายไดสู้งยอ่มมีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไดไ้กลและบ่อยคร้ังกวา่บุคคลที่มีรายไดต้  ่ากวา่ 
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โดยทัว่ไปในทางการตลาด แบ่งกลุ่มรายไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรายไดสู้งหรือกลุ่มระดบับน กลุ่ม
รายไดป้านกลางหรือกลุ่มระดบักลาง และกลุ่มรายไดต้  ่าหรือระดบัล่าง ซ่ึงช่วงรายไดท้ี่จะก าหนดระดบั
ฐานนั้นขึ้นอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจและระดบัค่าคลองชีพของแต่ละประเทศ 

1.6 สถานภาพสมรส กลุ่มคนโสดมีโอกาสในการเดินททางบ่อยและพกัไดน้านกว่า
กลุ่มที่แต่งงานแลว้ เน่ืองจากสามารถตดัสินใจไดโ้ดยล าพงัและไม่มีภาระทางครอบครัวที่จะตอ้งดูแล
มาก ในขณะที่กลุ่มที่แต่งงานแล้วก็อาจจะเดินทางน้อยลง แต่เม่ือมีการเดินทางงก็มักจะไปเป็น
ครอบครัว (กรณีที่มีบุตร) หรือไปเป็นคู่ (กรณียงัไม่มีบุตร) ซ่ึงท าให้เกิดกลุตลาดครอบครัว และกลุ่มคู่
ฮนันีมูนขึ้น 

1.7 ถ่ินพ  านกั บุคคลที่อยูใ่นสถานที่ที่มีสภาวะแวดลอ้มและภูมิอากาศที่แตกต่างกนั ก็
ยอ่มมีความตอ้งการและเลือกแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกนั เช่น กลุ่มที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ที่อากาศเยน็จดั ก็
ยอ่มนิยมเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่มีอากาศอบอุ่นกว่า ในขณะที่กลุ่มที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ที่มีอากาศ
ร้อน ก็มักจะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่ิงที่แตกต่างไปจากที่ตนประสบอยู่ เช่น ชาวตะวนัตกนิยม
เดินทางมาดินแดนตะวนัออก เพือ่มาดูวฒันธรรมที่แตกต่าง เป็นตน้ 

2.  การกระจายตวัของนักท่องเที่ยว ศึกษาเรียบเที่ยวไดจ้ากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่มี
การเดินทางเขา้ไปในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว โดยพจิารณาดูวา่มีการเดินทางเขา้ไปยงัสถานที่ใดบา้ง มีการ
กระจุกตวัของนักท่องเที่ยวในบางแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ เพื่อน ามาวางแผนดา้นขีดความสามารถใน
การรองรับของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวหลกั และการวางแผนที่จะกระจายนักท่องเที่ยว
ออกไปยงัพื้นที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มีศกัยภาพรองลงมา 

3.  กิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เป็นส่ิงที่ควรศึกษาเพื่อน ามาวางแผนการสร้างและ
พฒันากิจกรรมท่องเที่ยวใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 

4.  ฤดูกาลท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงเดือนจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้ไปยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวมีมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับสถาพภูมิอากาศในแหล่งท่องที่ยวและถ่ินที่อยู่ของ
นกัท่องเที่ยว รวมทั้งระยะเวลาวนัหยดุพกัผอ่นของนกัท่องเที่ยวดว้ย หากช่วงใดแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะกบัการเดินทาง และตรงกบัช่วงวนัหยดุยาวของนกัท่องเที่ยว หรือตรงกบัสภาพอากาศ
ที่เลวร้ายในถ่ินที่อยูข่องนกัท่องเที่ยว มกัมีผลท าให้มีนกัท่องเที่ยวเดินทางเขา้ไปยงัแหล่งท่องเที่ยวนั้น
จ านวนมาก 

การศึกษาฤดูกาลท่องเที่ยว สามารถศึกษาไดจ้ากสถิติจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเดือน ช่วงเดือนที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้มามาก เรียกว่า ช่วงฤดูท่องเที่ยว (Seasonal 
Season) ส่วนช่วงเดือนที่มีนักท่องเที่ยวน้อย เรียกว่า นอกฤดูท่องเที่ยว (Promotional Season) ซ่ึงเป็น
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ช่วงที่จะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ ์หรือจดัรายการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มา
มากขึ้น การรวบรวมขอ้มูลของนักท่องเที่ยวเหล่าน้ีอยู่ความรับผิดชอบของส านักงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Organization: NTO) ของแต่ละประเทศ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาตลาดการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ 

 
2.3.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวฒันธรรมประเพณีที่

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงอารยธรรมทอ้งถ่ินที่มีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเที่ยวได ้
ทรัพยากรท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะทัว่ไป คือ 

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล ป่าไม ้ฯลฯ ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างขึ้น คือ เป็นส่ิงที่
มนุษยไ์ม่ตอ้งสูญเสียตน้ทุนในการผลิต แต่ทรัพยากรทั้งสองลกัษณะต่างก็ตอ้งมีตน้ทุนในการดูแลรักษา
เหมือนกนั คุณภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรชาติจกัตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาใน
รูปแบบของการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื การวางแผนการท่องเที่ยว รวมทั้งการวางมาตรฐานการดูแลรักษา
ทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถส่งผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงเปราะบางได ้

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างขึ้น ไดแ้ก่  
2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวดา้นประวติัศาสตร์ คือ วฒันธรรม วิถีชีวิต หรือ

เหตุการณ์ที่สืบสานกนัมาตั้งแต่อดีต โดยส่วนใหญ่การน าเสนอประวติัศาสตร์ในรูปของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวจะอยูใ่นรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ี คือ  

1) สงคราม เช่น ก าแพงเบอร์ลินที่กั้นระหว่างเบอร์ลินตะวนัออกและ
เบอร์ลินตะวนัตกในเยอรมนี และสะพานขา้มแม่น ้ าแคว จ. กาญจนบุรี เป็นตน้ 

2) ศาสนา เช่น บูโรบูโด ในอินนีเซีย, พทุธคยา ในอินเดีย, นครวดั นคร
ธม ในกมัพชูา เป็นตน้ 

3) ผูค้นที่อาศัยในท้องถ่ิน เช่น บ้านวิลเล่ียม เช็คสเปียร์ ในอังกฤษ, 
อนุสาวรียท์า้วสุรนารี จ.นครราชสีมา เป็นตน้ 
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4) ชนชั้นการปกครอง (รัฐบาลหรือพระมหากษตัริย)์ เช่น อาคารรัฐสภา
ของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตนั ดี ซี, พระราชวงับคัก้ิงแฮม ในองักฤษ, พระราชวงับางปะอิน ใน
พระนครศรีอยธุยา 

2.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวดา้นวฒันธรรมและสังคม แต่ละประเทศต่างก็มี
วฒันธรรมและวถีิชีวติทางสงัคมที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ทั้งที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงออกทางดา้นลกัษณะ
ความเป็นอยูข่องผูค้น ภาษา เทศกาล ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปหัตถกรรม การแต่งกาย และ
การละเล่นและการบนัเทิงต่างๆ สภาพบา้นเรือน ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีคือทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้ งส้ิน 
เน่ืองจากสามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นส่ิงที่แปลกแตกต่างของนกัท่องเที่ยวได ้

2.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวดา้นบนัเทิงและความเพลิดเพลิน ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทน้ี หมายถึง สถานที่หรือกิจกรรมที่สร้างความบนัเทิงและความเพลิดเพลินให้แก่
นกัท่องเที่ยวทุกประเภท อาทิ สวนสาธารณะ สวนสนุก แหล่งบนัเทิงยามค ่าคืน โรงละคร โรงภาพยนตร์ 
เป็นต้น สถานที่เหล่าน้ีส่วนใหญ่ต้องใช้เงินทุนในการสร้างสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของ
ภาคเอกชน มีเพยีงส่วนนอ้ย เช่น สววนสาธารณะ สวนสตัว ์ที่เป็นการลงทุนของภาครัฐ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่น้ีมีการเส่ือมสลายได้ตามกาลเวลา สภาพดินฟ้า 
อากาศ การท าลายของมนุษย ์และการขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงตอ้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพฒันา 
ตลอดจนการดูแลรักษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท่องเที่ยวเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

 
2.3.3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้ และการบริการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น ในระบบเศรษฐกิจค าวา่ “การท่องเที่ยว” 
หมายถึง ภาคเศรษฐกิจที่รวมธุรกิจทุกอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางออ้ม  

ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบไปดว้ย 6 ธุรกิจหลกั คือ 
1. ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation)  

1.1 โรงแรม (Hotel) หมายถึง สถานที่ส าหรับนักเดินทาง หรือนักท่องเที่ยว
ที่มาพกั และมีบริการหลายรูปแบบแก่ผูม้าพกั ขึ้นอยูก่บัระดบัของการให้บริการและส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืม จดัประชุม จดัเล้ียง สระว่ายน ้ า ออกก าลงักาย เล่นกีฬา น าเที่ยว และ
จ าหน่ายของที่ระลึก เป็นตน้ 

การจ าแนกประเภทของโรงแรมอาจจะกระท าได้หลายวิธี โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น การจ าแนกตามระดับหรือเกรด แต่ยงัไม่มีการจัดระดับโรงแรมที่ เป็น
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มาตรฐานสากลโลก แต่ละประเทศจึงมีขอ้ก าหนดของตนเองโดยหลักการพิจารณาจากรูปแบบของ
โรงแรม ความครบครันของส่ิงอ านวยความสะดวก และคุณภาพของการบริการ เช่น ประเทศฝร่ังเศส 
จดัแบ่งโรงแรมเป็นระดับมาตรฐานโดยแสดงระดับด้วยจ านวนดาว (Star) ซ่ึงประกอบด้วย 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

1) โรงแรม 5 ดาว หรือเดอลุกซ์ (Five-Star/Deluxe Hotel) เป็นลกัษณะ
โรงแรมที่ให้บริการสมบูรณ์แบบและมีราคาสูง โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน เช่น ห้องพกัมี
อ่างอาบน ้ าส่วนตวั มีภตัตาคารระดบัสูง สระวา่ยน ้ า สถานที่ออกก าลงักาย และบริการที่ยอดเยีย่ม 

2) โรงแรม 4 ดาว หรือระดับหน่ึง (Four-Star/First Class Hotel) เป็น
โรงแรมที่ให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกสูงกว่ามาตรฐาน เช่น ห้องพกัส่วนใหญ่มีอ่างอาบน ้ า มี
ภตัตาคาร และคอกเทลเลาจไ์วบ้ริการ 

3) โรงแรม 3 ดาว (Three-Star Hotel) เป็นโรงแรมในระดับมาตรฐาน
เนน้ความสะดวกสบายโดยปกติมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม 

4) โรงแรม 2 ดาว (Two-Star Hotel) เป็นโรงแรมเพื่อการพาณิชย ์หรือ
นักท่องเที่ยวแบบประหยดั มีลิฟทอ์ านวยความสะดวกในการขึ้นลงระหว่างชั้น ห้องพกับางห้องมีหอ้ง
อาบน ้ าแบบฝักบวั และอาจมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม แต่ผูพ้กัตอ้งเสียค่าบริการเพิม่ 

5) โรงแรม 1 ดาว เป็นโรงแรมให้บริการห้องพกัแบบประหยดั ไม่มี
ลิฟทบ์ริการระหว่างชั้น ไม่มีห้องน ้ าหรือห้องอาบน ้ าในห้องพกั และไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
ภายในโรงแรม 
 อยา่งไรก็ตามการจดัระดบัด้วยระบบดาว มีขอ้จ ากดัอยูท่ี่การไม่สามารถวดัคุณภาพที่แท้จริง
ของการให้บริการได้ในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ จึงมีการน าระบบ
ประกนัคุณภาพมาใชป้ระกอบกบัการจดัระดบัระบบดาว 

1.2 โมเต็ล (Motel) เป็นที่พกัแรมขนาดเล็กประมาณ 50 ห้อง มีท  าเลที่ตั้งอยู่
ใกลถ้นนหลวงสายหลกัระหวา่งเมือง และมีบริการที่จอดรถฟรีแก่แขกผูม้าพกั แต่มกัไม่มีบริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม  เป็นบริการที่พกัแบบประหยดัส าหรับนักเดินทาง  หรือนักท่องเที่ยวที่นิยมมากใน
สหรัฐอเมริกา 

1.3 เกสตเ์ฮาส์ (Guesthouse) เป็นที่พกัที่เจา้ของบา้นแบ่งหอ้งใหน้กัท่องเที่ยว
เช่าพกั จดัเป็นที่พกัขนาดเล็กราคาถูกในประเทศไทยเกสตเ์ฮา้ส์ หรือที่บางคนเรียกวา่ เรือนแรมตั้งอยูใ่น
ยา่นชุมชนหรือเมืองท่องเที่ยว เช่น บริเวณถนนขา้วสารในกรุงเทพฯ บริการจะมีเพียงห้องเล็กๆ และ
หอ้งน ้ ารวม เหมาะกบันกัท่องเที่ยวที่ออกท่องเที่ยวในเวลากลางวนั และเพยีงตอ้งการที่พกัหลบันอนใน
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เวลากลางคืนเท่านั้น ปัจจุบนัเกสตเ์ฮา้ส์ไดรั้บการพฒันามากขึ้น โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั
เพิม่ขึ้น เช่น โทรทศัน์ รวมทั้งมีบริการอาหารเคร่ืองด่ืม 

2. ธุรกิจน าเทีย่ว (Tourism Business)   
นับว่าเป็นอีกองคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเป็น

ธุรกิจที่ เ ก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง  ซ่ึงมีมัคคุ เทศก์ท  าหน้าที่ เ ป็นทูตสันถวไมตรีเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว นอกจากน้ียงัท าหนา้ที่ให้บริการจดัจ าหน่ายตัว๋
เดินทาง จดัพาหนะบริการ จดัหาที่พกั และการจดับริการน าเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ในบางคร้ังธุรกิจน าเที่ยวยงัท าหนา้ที่เป็นผูบุ้กเบิกเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ดว้ยเช่นกนั 

ประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
1) บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesale Travel Agent) ท า

หน้าที่จัดโปรแกรมน าเที่ยวประเภทเหมารวม  (Package tour) เพื่อขายให้แก่บุคคลทัว่ไป โดยผ่าน
เครือข่ายตวัแทนบริษทัท่องเที่ยว หรือสายการบิน ซ่ึงบริษทัตวัแทนท่องเที่ยวประเภทน้ีอาจจะไม่ได้
ติดต่อกบัผูท้ี่ตอ้งการท่องเที่ยวโดยตรง และอาจจะไม่ไดด้ าเนินการพาเที่ยวโดยตรง แต่จะมอบใหบ้ริษทั
น าเที่ยว (Tour Operator) เป็นผูจ้ดัการ หรือมอบให้บริษทัที่รับช่วงพาเที่ยว (Land Arrangement) ใน
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นผูด้  าเนินการ บริษทัตวัแทนท่องเที่ยวดงักล่าวจะด าเนินการออกแบบโปรแกรม
ที่จะขายในลกัษณะโปรแกรมเหมารวม (Package Tour) และจะหาบริษทัรับช่วงในสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นผูด้  าเนินการ โดยบริษทัมกัจะจดัการเฉพาะโปรแกรมเดินทาง และสายการบินไปกลบัยงัสถานที่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 

2) บริษทัตวัแทนท่องเที่ยวรายย่อย (Retail Travel Agent) มีหน้าที่ขาย
บริการการท่องเที่ยวโดยตรงใหแ้ก่ผูท้ี่ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นตวัแทนของสายการบิน บริษทั
เรือ บริษทัรถโดยสาร โรงแรม รถเช่า หรือบางคร้ังก็เป็นตวัแทนของบริษทัตวัแทนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 

3) บริษทัท่องเที่ยวลกัษณะพิเศษ (Special Intermediaries) ท าหนา้ที่เป็น
ตวักลางที่มกัจะจดัการประชุมหรือเป็นบริษทัจดัน าเที่ยวเขา้มาเป็นกลุ่ม หรือเป็นบริษทันายหนา้ของรถ
โดยสาร หรือตวัแทนโรงแรมซ่ึงมีอิทธิพลต่อนกัท่องเที่ยว หรือผูเ้ดินทางหรือต่อองคก์รธุรกิจในตลาด
ท่องเที่ยว ซ่ึงนายหน้าเหล่าน้ีจะได้รับค่าจดัการจากการด าเนินการ บริษทัเหล่าน้ีไดแ้ก่ บริษทัจดัการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Company) บริษัทจัดหารถโดยสาร (Motorcoach Brokers) และ
บริษทัจดัประชุม (Meeting and Convention Planner And Destination Planners) 
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3. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
อาหารและเคร่ืองด่ืมจดัเป็นสินคา้บริโภคพื้นฐานที่จ  าเป็นส าหรับนกัท่องเที่ยว 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจึงเป็นองคป์ระกอบหลกัที่ส าคญัของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่ิงส าคญัของ
ธุรกิจประเภทน้ีคือ การบริการที่ค  านึงถึงคุณภาพ อาหารที่สะอาด ถูกหลกัอนามยั และราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ 

1) ภัตตาคาร หรืออาหารเฉพาะอย่าง (Stand-Alone Restaurant) เป็น
ธุรกิจที่เป็นที่รู้จกักนัดี และมีจ านวนการให้บริการมากไดแ้ก่ ภตัตาคารหรือร้านอาหารโดยทัว่ไปซ่ึงมี
หลายขนาด และหลายลกัษณะของการใหบ้ริการ เช่น ภตัตาคารเกอร์เมตห์รือชั้นดี, ภตัตาคารอาหารจีน, 
อิตาเลียน, ฝร่ังเศส, ตะวนัออกกลาง, ญี่ปุ่ น, โชคชยัเสตก็เฮา้ส์ในประเทศไทย, ภตัตาคารแบบครอบครัว, 
ภตัตาคารฮาร์ดร็อคคาเฟ่ (Hardrock Cafe), ภตัตาคารแพลนเน็ตฮอลลีวูด๊ (Planet Hollywood), ภตัตาคาร
แบบบุฟเฟต,์ ภตัตาคารจานด่วนหรือฟาสตฟู้์ดแบบบริการตนเอง, ศูนยอ์าหาร เป็นตน้ 

2) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม อาจครอบคลุมตั้งแต่ ตูอ้าหาร
อตัโนมตัิ (Vending Machine) จนถึงภตัตาคารประเภทต่างๆที่ให้บริการภายในโรงแรม ภตัตาคารใน
โรงแรมใหบ้ริการอาหารในรูปแบบและราคาที่แตกต่างกนั โดยมกัขึ้นอยูก่บัระดบัของโรงแรม กล่าวคอื 
โรงแรมที่มีระดับมาตรฐานสูง มักให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่พิเศษและราคาแพง  รูปแบบการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในโรงแรมที่ควรกล่าวถึง คือ 

- ห้องอาหาร (Dining Room) ภายในโรงแรมอาจมีลักษณะตั้ งแต่  
ภตัตาคารแบบครอบครัวจนถึงภตัตาคารชั้นดีหรือภตัตาคารเกอร์เมต ์โดยประเภทของภตัตาคารมกัมี
ความสัมพนัธ์กบัขนาดและระดบัของโรงแรม โรงแรมหรูหรามกัจะมีห้องอาหารที่เป็นภตัตาคารชั้นดี 
ห้องอาหารนานาชาติ ห้องอาหารแบบุฟเฟต์ ตลอดจนห้องอาหารแบบสะดวกรวดเร็ว ภตัตาคารใน
โรงแรมนับเป็นธุรกิจที่ท  ารายไดใ้ห้แก่โรงแรม และกลายเป็นคู่แข่งส าคญัต่อภตัตาคารและร้านอาหาร
เด่ียวทัว่ไป เพราะโรงแรมมกัลงทุนสูงในเร่ืองการตกแต่งอยา่งหรูหรามีการบริการที่ประทบัใจ และมี
การด าเนินงานที่ป็นระบบ  

- บริการอาหารในห้องพัก  (Room Service) โรงแรมขนาดใหญ่ที่
ให้บริการครบวงจรมกัมีบริการอาหารส่งถึงห้องพกั ตลอด 4 ชัว่โมง โดยจดัวางรายการอาหารไวใ้น
หอ้งพกั ซ่ึงประกอบดว้ย อาหารเชา้ อาหารกลางวนั และอาหารค ่า ราคาอาหารมกัจะสูงกวา่ปกติ เพราะ
คิดรวมค่าบริการส่งถึงที่ โรงแรมขนาดกลางอาจให้บริการอาหารในห้องพกัเป็นเพียงช่วงเวลา เพือ่ลด
ค่าใชจ่้าย  
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- เลาจน์และบาร์ (Lounge/Bar) โรงแรมขนาดใหญ่นอกจากมีพื้นที่
บริเวณลอบบี้ เป็นที่นั่งพกั ส าหรับบุคคลทัว่ไปแลว้ยงัมีพื้นที่เป็นเลาจน์ไวใ้ห้บริการอาหารเบา ของ
หวาน เคร่ืองด่ืม ตลอดจนชาและกาแฟให้แก่แขกผูม้าพกัและประชาชนทัว่ไป หรือจดับริเวณหน่ึงใน
โรงแรมเป็นบาร์ที่ให้บริการเคร่ืองด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์หลากชนิด  ทั้ งเลาจน์และบาร์มักจัดให้มี
ดนตรี หรือเพลงประกอบบรรยากาศดว้ย 

- บริการจดัเล้ียงหรือจดัอาหาร (Banquet and Catering) โรงแรมทัว่ไป
มักมีฝ่ายจดัเล้ียงดูแลรับผิดชอบการจดังาน หรือจดัเล้ียงในห้องโถงหรือห้องจดัเล้ียงทั้งภายในและ
ภายนอกโรงแรม การจดัเล้ียงอาจเป็นเพียงการจดัอาหารว่างส าหรับผูม้าร่วมประชุม จนถึงการจดัเล้ียง
ขนาดใหญ่แบบมีพธีิการ เช่น การจดังานแต่งงาน การจดัประชุม การจดังานแนะน าสินคา้ เป็นตน้ 

3) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานประกอบการต่างๆ ธุรกิจบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมจดัเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกของธุรกิจอ่ืนๆ ที่จ  าเป็นตอ้งจดับริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไวใ้หแ้ก่ลูกคา้ เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมในศูนยก์ารคา้ หรือหา้งสรรพสินคา้ เพือ่ลูกคา้ระหวา่ง
การซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งออกไปจากห้องหรือศูนยก์ารคา้เพื่อรับประทานอาหาร ช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน และรวมทั้งบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมตามสโมสรต่างๆ
ที่สมาชิกหรือแขกเขา้ไปใชบ้ริการเพือ่สังสรรคห์รือออกก าลงักาย เช่น ราชกรีฑาสโมสร สโมสรเรือใบ 
เป็นตน้ 

4) ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในระหว่างการเดินทาง เป็นการให้บริการ
แก่ผูโ้ดยสารบนเคร่ืองบิน รถไฟ รถทวัร์และเรือ ที่ผูจ้ดัเตรียมอาหาร (Caterer) ตอ้งให้บริการตรง
เวลา และจดัส่งอาหารไปที่พาหนะที่ใชเ้ดินทางอยา่งเป็นระบบ และมีความเช่ียวชาญในการจดัเตรียม
อาหารในภาชนะที่สามารถใหบ้ริการเป็นรายคนไดส้ะดวก เน่ืองจากพาหนะในการเดินทางมีเน้ือที่และ
เวลาที่จ  ากดัในการใหบ้ริการ 

4. ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก   
นักท่องเที่ยวมกัมีความตอ้งการที่จะใชสิ้นคา้อุปโภคบริโภคในระหว่างการ

เดินทางเสมอ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตวั ฟิล์ม หรืออุปกรณ์ที่จ  าเป็นในการเดินทาง โดยส่วนใหญ่
นกัท่องเที่ยวหาซ้ือไดจ้ากร้านคา้ปลีกในแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงใหบ้ริการแก่คนในทอ้งถ่ินอยูแ่ลว้ ส่วนร้าน
ขายสินค้าที่ระลึกนั้ น เป็นร้านค้าที่ตั้ งขึ้ นเพื่อจุดประสงค์หลักในการขายของให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ ซ่ึงมกัจะพบในบางพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีสินคา้ที่ระลึกที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นที่นั้นๆ และ
เป็นที่ตอ้งการของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมักซ้ือเป็นของฝาก หรือซ้ือไวเ้พื่อเป็นส่ิงเตือนให้
ตนเองระลึกวา่ คร้ังหน่ึงไดเ้คยมาเยอืนสถานที่แห่งนั้นแลว้ ในหลายประเทศไดน้ าเอาสินคา้ของที่ระลึก
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มาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว โดยพยายามแข่งขันกันจัดเทศกาลลดราคาสินค้า เพื่อ ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ตวัอยา่งประเทศในเอเชียที่มีจุดเด่นดา้นสินคา้ที่มีราคาถูก และสามารถใชก้ลยทุธ์น้ีดึงดูด
นกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นจ านวนมาก คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย 

5. ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง   
เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเคล่ือนยา้ยคนจาก

ทอ้งถ่ินหน่ึงไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจคมนาคมขนส่งจึงเป็นธุรกิจที่มีความส าคญัต่อ
การน านักท่องเที่ยวไปยงัสถานที่ที่ตอ้งการทั้ งภายในและระหว่างประเทศควบคู่กับการคมนาคม
ขนส่ง การคมนาคมเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ยอ่มตอ้งส่งผลดีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากยิง่ขึ้น เช่น ในกรณีของหมู่เกาะซีเซลลไ์ดก้ลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่ได้รับความนิยมจากชาวยุโรป ภายหลังจากการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเสร็จเรียบร้อยแลว้ ได้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ไดรั้บความนิยมจากชาวยโุรปที่คนอาศยัแต่เพยีงการคมนาคมทาง
น ้ าเท่านั้น 

ดงันั้นการพฒันาระบบการขนส่งก็นบัวา่มีความส าคญัเช่นเดียวกนั โดยทัว่ไป
ระบบการขนส่งจะเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ และการขนส่งผูโ้ดยสาร แต่การขนส่งที่นบัวา่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการท่องเที่ยว คือ การขนส่งผูโ้ดยสาร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 3 ประเภท คือ การขนส่ง
ทางอากาศ ทางบก และทางน ้ า 

1. การขนส่งทางอากาศ ในด้านการท่องเที่ยวการขนส่งทางอากาศมี
องคป์ระกอบหลกั 2 ประการ คือ 

1) สนามบิน โดยส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานโดยหน่วยงานของ
รัฐบาล เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย หรือการด าเนินงานร่วมระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาล
ทอ้งถ่ิน เช่น ประเทศเยอรมนี หรือรัฐบาลทอ้งถ่ินร่วมบริหารกบัเอกชน เช่น ที่มิลาน ประเทศอิตาลี 

2) สายการบิน ซ่ึงมีการใหบ้ริการแตกต่างกนั คือ 
- สายการบินที่บินแบบเที่ยวบินประจ า (Schedule Flight) คือ 

สายการบินที่ให้บินในเส้นทางที่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล โดยก าหนดเที่ยวบินและเวลาบินเอาไวเ้ป็น
ตารางบินประจ าแน่นอนในแต่ละปี 

- สายการบินที่บินแบบเช่าเหมาล า (Charter Flight หรือ Non-
Schedule Flight) คือ สายการบินที่บินแบบไม่ประจ า โดยเป็นการเช่าเหมาล า ตามความตอ้งการของ
นักท่องเที่ยว ซ่ึงติดต่อให้บริษทัน าเที่ยวเป็นคนกลางในการด าเนินการเช่าเหมาเที่ยวบินจากบริษทัที่
ใหบ้ริการเคร่ืองบิน 
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- สายการบินที่ใหบ้ริการแบบเช่าส่วนตวั (Air Taxi Flight) คอื 
การใหบ้ริการเช่าเฮลิคอปเตอร์ หรือเคร่ืองบินเล็กที่จุคนไดร้ะหวา่ง 4 - 18 คน นกัธุรกิจนิยมใชบ้ริการน้ี 
เพราะสะดวกเร่ืองเวลาออกเดินทาง และสามารถลงจอดไดใ้นสนามบินแคบๆ ตามพื้นที่ หรือโรงงาน
ต่างๆ ได ้ลกัษณะการบินลกัษณะน้ีเป็นที่นิยมใชบ้ริการมากในยโุรป เช่น เส้นทางธุรกิจตอนกลางวนั 
ลอนดอน – ปารีส – บสัเซลส์ – ลอนดอล – อมัสเตอร์ดมั ทั้งน้ีเฉพาะในประเทศองักฤษ มีเคร่ืองบินที่
ใหบ้ริการแบบน้ี 350 ล า ในยโุรปตะวนัตก 1,300 ล า  

2. การขนส่งทางบก ประกอบดว้ยการขนส่ง 2 ลกัษณะ คือ 
- การขนส่งทางถนน นบัวา่มีบทบาทที่ส าคญัมากต่อการท่องเที่ยว

ในปัจจุบนั ทั้งการขนส่งดว้ยรถโดยสารสาธารณะ และดว้ยรถยนตส่์วนตวั การเดินทางในลกัษณะน้ีมี
ลกัษณะเด่น คือ การไดเ้ห็นทิวทศัน์สองขา้งทาง และสามารถแวะเที่ยวตามจุดที่ตอ้งการได ้

- การขนส่งทางรถไฟ การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟเป็นอีก
หนทางเลือกหน่ึงที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ตอ้งการความปลอดภยัและตรงเวลา ในบางประเทศที่
มีระบบรถไฟที่ดี การเดินทางด้วยรถไฟสามารถน ามาเป็นจุดขายเส้นทางท่องเที่ยวที่ส าคญัได้ เช่น 
รถไฟใตดิ้นในประเทศองักฤษที่มีเสน้ทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญัในกรุงลอนดอน นอกจากน้ี
ผูป้ระกอบการรถไฟซ่ึงส่วนใหญ่คือหน่วยงานของรัฐ ก็อาจจัดรายการน าเที่ยวทางรถไฟให้แก่
นักท่องเที่ยวเอง เช่น รายการน าเที่ยวน ้ าตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นตน้ 

3. การขนส่งทางน ้ า เป็นอีกเส้นทางหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทาง 
โดยเป็นการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวทางน ้ า หรือทางทะเล ทั้งในรูปแบบของการโดยสารสาธารณะ 
การเช่าเหมา และการซ้ือรายการน าเที่ยวในบางประเทศ การท่องเที่ยวโดยการล่องเรือไปตามล าน ้ าเป็น
สินคา้ทางการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและขึ้นช่ือ เช่น การนัง่เรือกินโดล่าในประเทศอิตาลี, การล่องแม่น ้ า
เทมส์ในประเทศองักฤษ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการขนส่งทางน ้ าที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวมี 2 ลกัษณะ คือ 
1) เรือท่องเที่ยวทางแม่น ้ า ล าคลอง มีลักษณะการบริการหลาย

ประเภท ตั้งแต่เรือขนาดเล็กที่ให้บริการเที่ยวตามแม่น ้ า ล าคลอง, เรือขา้มฟาก, เรือขนานยนตเ์พื่อใช้
ขนส่งรถยนต,์ ไปจนกระทัง่ถึงเรือขนาดใหญ่ที่มีบริการอาหารยามค ่าคืน 

2) เรือท่องเที่ยวทางทะเล มีหลายขนาด และมีลกัษณะการบริการ
หลายประเภท ตั้งแต่เรือประมงขนาดเล็กที่ปรับเปล่ียนมาใชข้นส่งนกัท่องเที่ยวไปเกาะต่างๆ เรือเร็ว ไป
จนกระทัง่ถึงเรือส าราญขนาดใหญ ่(Cruise) ที่มีการบริการที่พกั อาหารและความบนัเทิงครบครัน 
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ทั้งน้ีนักท่องเที่ยวทัว่โลกส่วนใหญ่จะนิยมใช้การขนส่งทางอากาศมาก
ที่สุด เน่ืองจากรวดเร็ว ประหยดัเวลา เป็นเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับการเดินทางระยะไกล โดยเฉพาะ
การเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่การเดินทางทางถนนก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่นกัท่องเที่ยวนิยม
ใชใ้นสดัส่วนใกลเ้คียงกบัการเดินทางทางอากาศ ส่วนการเดินทางทางน ้ า และทางรถไฟยงัเป็นที่นิยมต ่า
กว่ามาก ส าหรับในด้านสถานประกอบการของภาครัฐ ได้แยกสถานประกอบการซ่ึงเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งผูโ้ดยสารออกมาจากผูป้ระกอบการภาคเอกชน รวมสถาน
ประกอบการดังกล่าวจ านวนทั้งส้ิน 4 แห่ง คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย, บริษทัขนส่ง จ  ากดั และบริษทั การบินไทย จ ากดั 

6. ธุรกิจนันทนาการ   
ธุรกิจนันทนาการ คือ การประกอบธุรกิจที่สร้างความสนุกสนานและความ

เพลิดเพลินใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว ประกอบดว้ยธุรกิจหลกั 3 ประเภท คือ 
1) ธุรกิจสวนสนุกที่มีเคร่ืองเล่นต่างๆ ที่ท  าให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายและ

ตื่นเตน้ 
2) ธุรกิจบนัเทิงของสถานบนัเทิงต่างๆ เช่น ไนตค์ลบั บาร์ คาราโอเกะ ดิส

โกเ้ธค ผบั โรงภาพยนตร์ โรงละคร 
3) ธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในบางคร้ังธุรกิจนันทนาการได้รวมเอา

พพิธิภณัฑ ์อุทยานประวติัศาสตร์ สวนสตัว ์เขา้ไวด้ว้ย เน่ืองจากเป็นสถานประกอบการที่สามารถให้ทั้ง
ความบนัเทิง เพลิดเพลิน และใหค้วามรู้ในขณะเดียวกนั 

สรุป ในจ านวน 6 ธุรกิจหลักดังกล่าวมีเพียง 2 ธุรกิจ คือธุรกิจที่พกัแรม และธุรกิจน าเที่ยว
เท่านั้นที่มีลกัษณะการบริการที่มุ่งเนน้การรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลกั ในขณะที่ธุรกิจอ่ืนๆ เนน้ลูกคา้
เป้าหมายทั้งที่เป็นคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเที่ยว 
 
2.4 แนวคดิเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดรายการน าเทีย่ว 

การวางแผน (Planning)  
การวางแผน มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจการท างานและทุกๆ ด้านเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ และการก าหนดเป้าหมายแนวทาง ดังนั้นในการจดัน าเที่ยวจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อมิให้เกิดการ
ผดิพลาดจ าเป็นตอ้งมีการวางแผน กล่าววา่ “การวางแผนที่ดีเท่ากบัการด าเนินการส าเร็จไปแลว้คร่ึงหน่ึง 
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หลักการของการจัดรายการท่องเที่ยว 
ธุรกิจการจดัรายการท่องเที่ยว (Travel Business) เป็นธุรกิจการซ้ือ – ขาย เช่น คนซ้ือไม่เห็น

สินคา้ ตรวจสอบทดสอบสินคา้ไม่ได ้อตัราเส่ียงสูงทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย เช่น เคร่ืองบินขดัขอ้ง เกิดการ
ปฏิวติั หรือกรณีอ่ืน ผูซ้ื้อตอ้งไปบริโภคเอง ควบคุมมาตรฐานยาก ตอ้งพึ่งพาธุรกิจอ่ืน และคุณภาพของ
สินคา้ อยูท่ี่ความพอใจและรสนิยมของผูซ้ื้อ บางคนบอกว่าสถานที่น้ีไม่สวยไม่น่าซ้ือไป บางคนกลบั
บอกวา่น่าไป เป็นตน้ จึงนบัวา่ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีตวัแปร ที่ท  าใหเ้กิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ
และการจดัรายการท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก ผูป้ระกอบการจึงตอ้ง มีการศึกษาและวางแผนเป็นอยา่งดีการ
ท่องเที่ยวแต่เดิมจะอยูใ่นกลุ่มคนชั้นสูง เพราะการเดินทางล าบาก ใชเ้งินสูงตั้งแต่หลงั พ .ศ . 2384 ไดเ้กิด
บริษทัที่จดัในลกัษณะน าเที่ยว 2 บริษทัใน องักฤษ และอเมริกา คือ บริษทัโทมสั คุก (Thomas Cook)
บริษทัอเมริกนัเอ็กซ์เพรส (American Express) 
หลกัการของ 2 บริษทั ก็คือ 

1. การซ้ือแบบ “เหมา” ท าใหไ้ดส่้วนลด 
2. การซ้ือ “ล่วงหนา้” สร้างความเช่ือมัน่แก่ผูข้าย 
3. จดัอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหพ้ร้อมสรรพ ท าใหลู้กคา้เกิดความมัน่ใจในการ - เดินทาง 
หลักการดังกล่าวท าให้คนใช้บริการมากขึ้น ราคาเฉล่ียต่อหัวต ่า ราคาทวัร์ถูก คนจะซ้ือมาก 

สถิติปี 2534 นกัท่องเที่ยวชาวอเมริกนัใชบ้ริการถึง 73% 
 
องค์ประกอบของการจัดรายการท่องเทีย่ว 

1. ผู้ซ้ือ (Buyer) ผูบ้ริโภค (Consumer) หมายถึง กลุ่มนกัท่องเที่ยวเป้าหมายที่ตอ้งการให้
มาใช้บริการ ผูป้ระกอบการจะจดัท าให้ได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนั้นเป็นการยาก เพราะ
นกัท่องเที่ยวมีความแตกต่างกนัในเร่ือง เช้ือชาติ เพศ อาย ุการศึกษา พฤติกรรม รสนิยม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ฯลฯ ยอ่มจะมีความแตกต่างกนัในการที่จะจดักิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็นที่พอใจไดมี้การ
แบ่งประเภทนกัท่องเที่ยวไว ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มที่ชอบความสะดวกสบาย หรูหรา 
2) กลุ่มที่ชอบความสะดวก มีมาตรฐานสูง แต่ชอบอิสระ 
3) กลุ่มที่ชอบความเป็นอิสระ 
4) กลุ่มที่ชอบความบุกเบิก พเนจร 

อย่างไรก็ตามการจัดรายการท่องเที่ยว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซ้ึงถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ต้องอาศัยประสบการณ์และการสังเกต 
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นักท่องเที่ยวบางกลุ่มชอบซ้ือของ บางกลุ่มไม่ชอบกิจกรรมการแสดงออก บางกลุ่มชอบสนุกสนาน
บนัเทิง เป็นตน้ จะท าอยา่งไรถึงจะประสบความส าเร็จในดา้นการจดัท ารายการท่องเที่ยวที่ตรงกบัความ
พึงพอใจของลูกทัวร์ทุกคน จึงมีผูต้ ั้ งข้อสังเกตจากนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ 5 ชาติแรกที่เดินทางมา
ประเทศไทยไวด้งัน้ี (ขอ้มูลปี 2533) 

1. กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวมาเลเซีย 
- เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด เพราะอยู่ใกล้ เดินทางสะดวก

โดยเฉพาะชายแดนภาคใต ้ค่าใชจ่้ายถูก 
- ชอบถ่ายรูปตวัเองกบัสถานที่ที่ไปเที่ยว เพือ่เก็บเอาไวเ้ป็นที่ระลึก 
- หากถ่ายรูปกบัชาวเขาที่ขนัโตกจะซ้ือรูป 
- มาเลเซียเดินทางมาเชียงใหม่น้อย เพราะระยะทางและ Strict เร่ือง

สุเหร่า และอาหารการกิน เพราะไม่รู้วา่อยูไ่หน 
- สนใจสินคา้พื้นเมืองประเภท ร่ม ไหม 
- กลุ่มท่องเที่ยวจริงๆ นอ้ยกวา่ มาเพือ่กิจกรรมอ่ืนๆ 
- ผูช้ายมีความส าคญัมากกวา่สตรี 
- การเดินทางไปมาล าบากโดยเฉพาะสตรี 
- นิสยัทัว่ไปดี เขา้กบัคนไทยไดดี้ 
- ในกรณีขนัโตกมีปัญหาเร่ือง อาหารตอ้งสัง่อาหารมุสลิม 

2. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น 
สถานที่ท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวนิยมไปชม คือ (เฉพาะในเชียงใหม่) 

1) ดอยสุเทพ       100% 
2) ชา้ง          20% 
3) สนัก าแพง       100% 
4) ขนัโตก อาหารและการแสดง       50% 
5) มาชมโครงการทดลองทวัร์ที่สนัป่าตอง แม่โจ ้สวนผลไม ้     5% 

สินคา้ที่ขายใหน้กัท่องเที่ยวญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ ผา้ไหม เคร่ืองเงิน 2 ชนิด 
- ร่มจะไม่ไดข้ายเพราะของญี่ปุ่ นดีกวา่ 
- Lacqure ไม่ไดข้ายเพราะของญี่ปุ่ นดีกวา่ 
- ไมส้กัจะไม่ไดข้ายเพราะไม่มีที่วา่งส าหรับเฟอร์นิเจอร์ 
- มีพฤติกรรมกลุ่มคือ ถา้ซ้ือ 1 คน คนอ่ืนๆ จะซ้ือของตาม 
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- นกัท่องเที่ยวญี่ปุ่ นเช่ือ Tour Leader 
- นกัท่องเที่ยวคนหนุ่มจะมาเป็นแบบ Fit 
- นกัท่องเที่ยวอายมุากจะมาเป็นแบบ Group 

นกัท่องเที่ยวญี่ปุ่ นถือวา่เวลาเป็นเร่ืองส าคญั ตอ้งตรงต่อเวลา 
- ไกดต์อ้งมาก่อนเวลา 
- อาหารตอ้งสะอาด เสิร์ฟรวดเร็วไม่ตอ้งใหร้อ 
- หากร้านคา้มีแมลงวนัแมแ้ต่ตวัเดียวก็ตอ้งเลิกกิน 
- ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้ง Efficient 

ส่ิงส าคญั คือ 
- Service 
- ภาษา 
- Information 

3. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง 
- แต่งตวัเก๋ เจา้แฟชัน่ ตามแฟชัน่จนบางคร้ังไม่ดูวยั 
- สถานะทางเศรษฐกิจดี มีก าลงัซ้ือดีมกัจะซ้ือ 
- ส่วนมากพดูภาษาองักฤษไดดี้ แต่เป็นส านวนจีน 
- ชอบถ่ายรูปกบัสถานที่ 
- ปริมาณอาหารตอ้งมาก และรสชาติดี 
- ถา้มาเป็นกลุ่มใหม่จะเสียงดงัมาก 
- ถา้เดินทางมาเป็น Private จะมีกริยาท่าทางดี 
- ปกติแลว้ไม่คาดหวงัเร่ืองสถานที่ท่องเที่ยว 
- ชอบซ้ือของฝากที่บ่งบอกถึงสุขภาพ ความมีโชคดี เช่น ล าใยตากแหง้ 

กระเทียมโทน 
- ชอบซ้ือผลไมท้ี่หายาก เช่น ทุเรียน มงัคุด 
- ชอบกินเลือดงู ยาโดฟ์เพิม่สมรรถภาพทางเพศ 
- ชอบไปสถานที่ที่มีชาวจีนอาศยัอยู ่เช่น แม่สะลอง 

4. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ 
- คลา้ยคลึงกบันกัท่องเที่ยวจีนทัว่ไป 
- มีนิสยัประหยดัมาก จะสะทอ้นถึงการกินอยูแ่ละการใชจ่้ายซ้ือของ 
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- นกัเดินทางมาโดยทางรถ Tour Around เดินทางโดยทางรถ Coach 
- ไม่ค่อยมี Tip 

5. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน 
- รายการทวัร์ปกติ ดอย แมว้ ชา้ง สนัก าแพง 
- ใหค้วามสนใจทัว่ไปปานกลาง ไม่เขม้ขน้เท่าใด 
- ไม่สนใจรายละเอียดมากนกั หากใหร้ายละเอียดจะไม่สนใจ 
- ชอบแต่งตวั ใส่เคร่ืองประดบั แหวน ก าไร สร้อย ฯลฯ แสดงฐานะ 
- ชอบสบาย เช่น พกัโรงแรมดีๆ ทานอาหารร้านดีๆ 
- ไม่มีความอดทนเท่าใดนกัหรือจะไม่สนใจทวัร์ที่จะตอ้งนัน่รถนานๆ 
- ชอบอวด ชอบแสดงออก ชอบแสดงความเด่น (Americanism) 
- มีนิสัยอวดดี เยอ่หยิง่ ไม่พึ่งใคร ท าเป็นรู้ดี เจอใครเขาก็บอกคนนั้น

คนน้ีวา่ส่ิงนั้นเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี ทั้งที่บางทีก็ไม่ถูกตอ้ง 
- ชอบไมส้กัมาก 
- ชอบผา้ไหมปานกลาง 
- ชอบ Ceramic 
- แตกต่ืน ตกใจ และกลวัสภาวะต่างๆ ง่ายที่สุด พอๆ กบัญี่ปุ่ น 
- เร่ืองเวลานดัหมาย จะไม่ตรงเป๊ะเท่าญี่ปุ่ น 
- 99% จะทิปดี แต่อาจถูก Complain ตามมาก็ได ้
- ชอบของเก่า (Antique) 
- ชอบโวยวายก่อนเสมอ 
- ชอบท าเร่ืองเล็กใหเ้ป็นเร่ืองใหญ่ 
- การใชจ่้ายเงินไม่คิดหนา้คิดหลงั 
- การตดัสินใจเฉียบขาด แน่นอน รวดเร็ว 
- ชอบเฮฮา สนุกสนาน ไปตามเร่ือง ชอบตลกขบขนั 

2. สินค้า (Product) สินคา้ทางการท่องเที่ยวต่างจากสินคา้ทัว่ไป 
1. แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นองคป์ระกอบในการดึงดูดความสนใจ และเป็นสินคา้ทางการ
ท่องเที่ยว เป็นตวัเสริมในดา้นการตดัสินใจท่องเที่ยวของลูกคา้ แหล่งท่องเที่ยวแบ่งเป็น 3 ประเภท 
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1.1 ประเภทธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้ าตก แม่น ้ า ถ ้ า ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ น ้ าพุ 
อุทยาน และวนอุทยาน เป็นตน้ 

1.2 ประเภทประวติัศาสตร์ โบราณคดี โบราณวตัถุ ไดแ้ก่ อุทยานประวติัศาสตร์ 
เมืองโบราณ พพิธิภณัฑ ์

1.3 ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีตลอดจนกิจกรรมมนุษยท์ี่น่าสนใจ เช่น 
สภาพชีวติความเป็นอยู,่ การท ามาหากิน, สถานบนัเทิง, ส่ิงก่อสร้างแปลกๆ, โรงละคร, ศูนยว์ฒันธรรม, 
สวนสนุก 

ในการจดัรายการท่องเที่ยวจะตอ้งมีการก าหนดแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงจะพิจารณาจากส่ิง
ต่อไปน้ี 

1) จุดสนใจ (Attraction) การจดัรายการท่องเที่ยวควรเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุด
สนใจ จุดเด่นเฉพาะตวั เช่น เขาใหญ่ จุดสนใจอยูท่ี่การส่องสตัว ์ภูร่องกลา้ มีผาชูธง ลานหินแตก เป็นจุด
สนใจ เสน้ทางรถไฟสายมรณะ จุดสนใจอยูท่ี่สะพานขา้มแม่น ้ าแคว เป็นตน้ 

2) การก าหนดแหล่งท่องเที่ยว นอกจากจะตอ้งมีจุดสนใจแลว้ควรจะตอ้งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอันดับรองลงมาจากเป็นตัวเสริมให้สมบูรณ์ไม่ใช่ให้เดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อชมที่
ท่องเที่ยวแห่งเดียว เช่น ประเทศอียปิต ์มีแต่ทะเลทราย คนไปชมปิรามิดอยา่งเดียว จะรู้สึกไม่คุม้ค่า ควร
จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยา่งอ่ืนเสริม เช่น สถานบนัเทิง หรือการช็อปป้ิง เป็นตน้ 

3) การก าหนดแหล่งท่องเที่ยว โดยทัว่ไปมกัจะตามกนัหรือซ ้ าๆ กนั เช่น พาไป
เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต เป็นตน้ การท าทวัร์ที่ทบัเส้นทางคนอ่ืน เราจะตอ้งเสนอบริการพิเศษ เพื่อ
เรียกร้องลูกคา้ในความเป็นจริงเรามิตอ้งไปแข่งขนันั้นได ้ถา้เรารู้จกัสร้างหรือมีโปรแกรมทวัร์ใหม่ๆ ที่
น่าสนใจ ซ่ึงอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวลึกซ้ึงก็ตาม เช่น พาชมวดัป่าเลไลย ์วงัมจัฉา วดัพระนอนจกัร
สีห์ ภายในวนัเดียวก็มีผูจ้ดัท  าและประสบความส าเร็จดว้ยการเปิดทวัร์ก่อนยอมจะไดเ้ปรียบ 

4) การน าชมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ควรให้ชมหมดในคราวเดียว ควรจะเก็บไวข้าย
ในคราวต่อไป เช่น พาไปวดัใหช้มวหิาร ยงัไม่น าชมโบสถ ์ก็ยอ่มได ้ถา้ใหช้มทุกอยา่ง คราวต่อไปจะไม่
มีที่ใหช้มต่อไป 

2. ความสะดวกในการเดินทาง 
สินคา้ส าหรับการท่องเที่ยวนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่จะขายแก่นักท่องเที่ยวแลว้ 

ยงัตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก และปัจจยัพื้นฐานรองรับให้เพียงพออีกดว้ย มีหลายประเทศที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวสวยงามมาก เช่น ธิเบต เนปาล แต่ขาดส่ิงอ านวยความสะดวก ก็ไม่สามารถท าใหก้ารท่องเที่ยว
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ส าเร็จไดเ้ช่นกนั ดงันั้นการขายทางธุรกิจท่องเที่ยวนั้น เป็นการขายเบด็เสร็จ คือ ทั้งสินคา้และการบริการ 
ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ความสะดวกในการเดินทาง การท่องเที่ยวสามารถใชก้ารเดินทางได้หลาย
ทาง นับตั้งแต่รถยนต์ รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน รถม้า รถลาก กระเช้าไฟฟ้า เป็นตน้  ในการจดัรายการ
ท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งตดัสินใจในการเดินทางโดยค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว ความปลอดภยัรวมถึงความปลอดภยั
ของยานพาหนะ เสน้ทาง ดินฟ้าอากาศ เสน้ทาง การโจรกรรม 

2) ความสะดวกรวดเร็ว การเดินทางท่องเที่ยวใชเ้วลานานถา้ยานพาหนะ
ไม่ดี จะเกิดความไม่สะดวกสบายและตอ้งค านึงถึงการจราจร สภาพถนน ลกัษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง
หรือไม่ จะท าใหโ้ปรแกรมผดิพลาดได ้

3) ความเหมาะสมกบัตวันักท่องเที่ยว เช่น คนสูงอายคุวรจะจดัพาหนะ
เป็นพิเศษ ที่เน้นความสะดวกสบายมีกิจกรรมบนรถพอสมควร ให้ได้มีการพกับา้ง ไม่ใช่เปิดวีดีโอ
ตลอด หรือเล่นเกมส์ตลอด 

4) เส้นทาง การเดินทางตลอดเส้นทางควรมีความเพลิดเพลิน มีจุดแวะ
พกับา้ง มีจุดชมวิวริมทาง เพื่อเปล่ียนอริยาบท มิใช่นั่งรถยาวตลอดทั้งวนัเพื่อไปชมสถานที่แห่งเดียว
แลว้กลบั และถา้จะใหดี้ไม่ควรกลบัเสน้ทางเดิมอาจใชเ้สน้ทางใหม่ หรือไปเรือกลบัรถเป็นตน้ กิจกรรม
ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการเดินทางอาจท าให้นักท่องเที่ยวเบื่อ จึงตอ้งมีกิจกรรมเสริมเพื่อความ
ผ่อนคลาย สนุกสนาน บนัเทิง เพลิดเพลินในการเดินทาง และเปล่ียนอริยาบทบา้ง เช่น การเล่นเกมส์, 
การฟังเพลง ร้องเพลง, ดูภาพยนตร์, พกัผ่อน, การแสดงอ่ืนๆ ทั้งน้ีควรให้เหมาะสมกับบรรยากาศ 
ช่วงเวลา วา่เวลาใดควรจะท ากิจกรรมอะไร ใชเ้วลาเท่าไรจึงจะเหมาะสม 

2.2 ที่พกั การท่องเที่ยวจะตอ้งมีการพกัคา้งคืน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ โรงแรม 
รีสอร์ท บา้นพกั หอพกั เกสตเ์ฮาส์ เรือนแพ แคมป์ เป็นตน้  ในการเลือกที่พกัยอ่มจะให้เหมาะสมกับ
บรรยากาศและตวันกัท่องเที่ยว เช่น ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี 

- มีความสะอาดสวยงาม น่าพกัอาศยั 
- มีความสะดวกสบาย หรูหราพอสมควร 
- มีความเป็นส่วนตวั หรือเป็นสดัส่วนบา้ง 
- มีความปลอดภยั 
- มีกิจกรรมพเิศษเสริม เช่น จดังานตอ้งรับ แคมป์ไฟ ฯลฯ แมแ้ต่เขียน

ป้ายก็ควรจะท า 
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ทั้งน้ีควรจะอยูใ่นดุลยพินิจว่าการเลือกที่พกัควรจะอยูใ่นระดบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว 
ประกอบการพจิารณา เสนอราคาค่าท่องเที่ยว พจิารณาถึงความเป็นไปได ้ซ่ึงโดยทัว่ๆ ไป การจองที่พกั 
(Reservation) จะมีการติดต่อกนัเป็นธุรกิจซ่ึงจะเสนอราคาที่ต  ่ากวา่ทัว่ๆ ไป 10 – 20% แลว้แต่ฤดูกาล ผู ้
จดัจึงควรจะพจิารณาดว้ยวา่ไปฤดูใดราคาใดจะถูกกวา่ 

2.3 การบริการดา้นอาหาร การจดัรายการท่องเที่ยวจะตอ้งมีการเล้ียงอาหารบาง
ม้ือ หรืออาจจะทุกม้ือ ซ่ึงรายการอาหาร และร้านอาหาร สามารถใชเ้ป็นส่ิงดึงดูดในการเสนอขายทวัร์ได ้
เช่น ร้านอาหารที่มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว ในการท าทวัร์นั้น การจดัอาหารให้ลูกคา้จะท า
ใหเ้กิดผลดี คือ 

- ประหยดัเวลา ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเลือกซ้ืออาหาร ถา้ในกรณีที่มี
เวลานอ้ย จะท าใหโ้ปรแกรมทวัร์ไม่ผดิพลาด 

- สามารถก าหนดรายการอาหาร และเช่ือมัน่ในเร่ืองความสะดวก และ
คุณภาพไดดี้กว่า จะก าหนดไดว้่าลูกทวัร์ไม่บริโภคอาหารประเภทใด ชอบอาหารประเภทใด เช่น กลุ่ม
อิสลาม กลุ่มชาวจีน เป็นตน้ 

- มีความเป็นสดัส่วนเฉพาะกลุ่ม เราสามารถเจาะจงได ้และจดัที่เฉพาะ
กลุ่มลูกทวัร์ของเราไดไ้ม่ปะปนกบัแขกอ่ืนๆ 

- การท าธุรกิจร่วมกับร้านอาหาร จะไดส่้วนลดเปอร์เซ็นต์แบบเหมา
จ่าย และบางบริษทัที่เช่ือถือได ้จะไดรั้บเครดิต ไม่ตอ้งจ่ายเงินสด ใชจ่้ายเป็นรายเดือนได ้ ลูกทวัร์จะ
เขา้ใจว่า เขาใชบ้ริการร้านหรูหรา ราคาแพงมาก ซ่ึงบางคร้ังจะไดรั้บส่วนลดจ านวนมาก จะไดช่ื้อเสียง
กบับริษทัทวัร์ของเรา 
 ในการบริการเร่ืองอาหารนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นก็จริง แต่มิไดห้มายความวา่ เราจะตอ้งจดัใหลู้กทวัร์ 
รับประทานอาหารที่เราก าหนดเสมอไป ควรจะมีบางวนัหรือบางม้ือที่ปล่อยให้เป็นวนั “ฟรีเดย”์ บา้ง 
เพื่อเขาจะไดท้ดลองชิมอาหารที่เขาตอ้งการ เพียงแต่เราแนะน าในฐานะเป็นมคัคุเทศก์ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม จะตอ้งอยูใ่นรายการที่ผูจ้ดัจะตอ้งเตรียมการไวด้ว้ย รวมทั้งกระดาษหรือ ผา้เยน็และถุงใส่ขยะ 

2.4 ของที่ระลึกและการช็อปป้ิง นักท่องเที่ยวนิยมซ้ือสินคา้ที่ระลึกเม่ือเดินทาง
ไปตามแหล่งท่องเที่ยว การจดัรายการทวัร์ทุกคร้ังจึงมกัจะมีการพาไปซ้ือสินคา้ (Shopping) เพือ่เป็นการ
บริการนักท่องเที่ยว และเป็นธรรมเนียมที่ ร้านค้าจะจ่ายค่า Commission แก่มัคคุเทศก์ ซ่ึงท าให้
มคัคุเทศก์ไดรั้บประโยชน์ดว้ย จึงมีมคัคุเทศก์ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่พานักท่องเที่ยวชมตามแหล่ง
ท่องเที่ยว คอยแต่จะน าไปซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นการไม่ถูกตอ้ง นกัท่องเที่ยวต่างชาติบางคนก็ไม่นิยม ฉะนั้น
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สามารถจะพานกัท่องเที่ยว Shopping ได ้แต่ไม่ควรมากจนก่อความร าคาญ แก่นกัท่องเที่ยว และควรจะ
ไดช้ี้แจงแก่นกัท่องเที่ยวบา้ง เพือ่มิใหน้กัท่องเที่ยวถูกหลอกลวง 

2.5 มัคคุเทศก์ เป็นผูช่้วยให้การท าทวัร์ส าเร็จหรือล้มเหลวได้ เพราะเป็นผูน้ า 
และผูด้  าเนินการควบคุม ตลอดจนการตดัสินใจ และแกปั้ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้นส่ิงที่มคัคุเทศก์
ควรจะเป็น คือ 

1) บุคลิกดีน่าเช่ือถือปรับตวัเขา้กบัคนรอบขา้งได ้
2) มีความรับผดิชอบซ่ือสตัย ์มีจรรยาบรรณพอสมควร 
3) ความรอบรู้ มีประสบการณ์มากๆ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นคนฉลาดขั้น Genius 

แต่เอาตวัรอดได ้
4) รู้จกัตดัสินใจที่ดี แกไ้ขปัญหา แกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไดท้นัท่วงที 

เช่น แขกป่วย กระเป๋าหาย รถเสีย เป็นตน้ 
5) เขา้ใจพื้นฐานการบริการ นโยบายการบริหารพอสมควร 

3. ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว (ผู้ผลิต หรือผู้จ าหน่าย = Producer) 
1. ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว (Tour Operator) = TO 

1.1 จดัท าโปรแกรมท่องเที่ยวเบด็เสร็จ (Package Tour) เพือ่ส่งใหต้วัแทน
จ าหน่ายหรือขายเอง เป็นการน าสินคา้ (Product) บวกกบัค่าบริการ แลว้น ามารวมกนัแบบเบด็เสร็จ 

1.2 จดัทวัร์กลุ่มหรือทวัร์เหมา (Incentive Tour) 
1.3 ศึกษาตลาด วเิคราะห์ สถานการณ์ล่วงหนา้ ลู่ทางการตลาด จะเสนอ

แนวทางใดที่จะมีส่วนในการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว 
1.4 ใหค้  าแนะน าในการจดัรายการท่องเที่ยว 
1.5 ติดต่อประสานงานกบัตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent) รวมทั้งสินคา้และ

บริการต่างๆ 
ลกัษณะของการจดัน าเที่ยว 

1) Escorted Tour นกัท่องเที่ยวกลุ่มเล็กมีมคัคุเทศกดู์แลและร่วมทางตลอด
การเดินทาง 

2) Hosted Tour มีคนดูแลเป็นระยะๆ นัง่เคร่ืองบินมาถึงสถานที่ หรือประเทศ
หน่ึงก็จะมีผูม้ารับช่วงบริการ 

3) Package Tour จดัสินคา้และบริการ ส าเร็จรูปบริการ 
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4) Unescorted Tour ผูจ้ดัติดต่อจดัการที่พกั สถานทีท่่องเที่ยว และบริการ
ต่างๆ ใหน้กัท่องเที่ยวไปเองไม่ตอ้งมีผูน้ าไป 

5) Group Tour เป็นกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ที่จดัตามใจผูซ้ื้อทวัร์ ผูข้ายทวัร์
จะจดัใหต้ามก าลงัเงิน 

6) Incentive Tour เป็นทวัร์จดัเพือ่กระตุน้การขายของบริษทัหา้งร้านที่ตั้งเป้า
ใหแ้ก่พนกังาน 

7) Convention Tour การจดัประชุม สมัมนา เช่น การประชุมธนาคารโลก 
8) Social Tour การจดัการท่องเที่ยวแบบสวสัดิการส าหรับเยาวชน หน่วยงาน 

หรือผูด้อ้ยโอกาส ผูร้ายไดน้อ้ย การจดัแบบน้ีมิไดมุ่้งหวงัก าไร ราคาประหยดั 
2. ตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agents)  = TA 

2.1  รับรายการน าเที่ยวมาจ าหน่าย มีทั้งบริษทัเดียวหรือหลายบริษทั 
2.2 ใหบ้ริการเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น จดัจอง จดัซ้ือ จดับริการอ่ืนๆ เช่น 

ประกนัภยั แลกเงิน ท าเอกสารเดินทาง รวมทั้งใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเดินทาง 
2.3 การเป็นตวัแทนจ าหน่าย จะใชเ้งินลงทุนและบุคลากรนอ้ยกวา่ผูผ้ลิต ซ่ึง

หมายถึง Tour Operator และมีรายไดดี้ เพราะไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น  
 ค่านายหนา้จากธุรกิจทวัร์ ไดแ้ก่ 

- การขายส่วนแบ่งจากการขาย ประมาณ 10% 
- การส ารองที่นัง่ ที่พกั ที่เขาชม ตัว๋โดยสาร และการประกนัภยั 

ประมาณ 10% 
- การซ้ือของที่ระลึกของนกัท่องเที่ยว มีธุรกิจขายของที่ระลึก

บางส่วนที่ไม่จ่ายค่าคอมมิชัน่แก่ไกดแ์ต่จะจ่ายในนามบริษทั เพือ่น าไปหารเฉล่ีย 
- การซ้ือ Traveler’s Check 

1. ค่าบริการ ติดต่อท าพาสปอร์ต วซ่ีา ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน ดอกเบี้ยจากการไดเ้ครดิต 

2. ค่าปรับ กรณียกเลิกการเดินทางของนกัทอ่งเที่ยว 
ในอดีตเช่ือกนัวา่การแข่งขนัทางธุรกิจเป็นส่ิงส าคญั แต่ปัจจุบนัการร่วมมือกนัทางธุรกิจมีมาก

ขึ้น เน่ืองจากเหตุผลหลายประการที่เกิดประโยชน์ เช่น 
เกิดความมัน่คงในธุรกิจ 

- การระดมเงินทุน 



29 
 

 

- จดตน้ทุนการผลิต 
- มีขอบข่ายการบริการกวา้งขวาง 

1. เพิม่อ  านาจการต่อรองเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงราคาที่ต  ่าลง 
2. ภาวะการเส่ียงต่อการจะไดลู้กคา้และบริการที่ไม่ดี 

 
การร่วมมือกันมหีลายรูปแบบ 
1. ร่วมมือกันในแนวนอน คือร่วมมือในธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น บริษัททัวร์ด้วยกัน 

สามารถส่งนกัท่องเที่ยวไปยงัจงัหวดั หรือประเทศต่างๆ ที่มีการร่วมมือกนั โดยไม่ตอ้งสร้างสาขา หรือ
เครือข่ายใหส้ิ้นเปลือง 

2. ร่วมมือในแนวด่ิง คือการร่วมมือต่างระดบั ต่างธุรกิจ แต่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อกนัได ้
เช่น บริษทัทวัร์ สายการบิน โรงแรม ฯลฯ 

3. การท าธุรกิจหลายอยา่งในบริษทัเดียวกนั เช่น บริษทัทวัร์ไปซ้ือหุ้น สายการบิน โรงแรม 
ภตัตาคาร ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ ลดความเส่ียงในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง และมีธุรกิจ
ตลอดช่วงฤดูกาล 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และจะน ามาซ่ึงความลม้เหลว ไดแ้ก่ 
- ขยายกิจการเร็วเกินไป ท าให้ขาดผูบ้ริหารงานและบุคลากร “มืออาชีพ” ขาดเงินทุน

หมุนเวยีน ตอ้งกูม้าเสียดอกเบี้ย การเงินสะดุด จะท าใหเ้สียเครดิตจะส่งผลเสียต่อการท าธุรกิจ 
- การตัดราคาขาย ซ่ึงจะเกิดการชักเน้ือ คือ ขาดทุน เพื่อลดราคา  ยิ่งนานจะยิ่งเสีย

ประโยชน์ บริการจะลดลงไม่ดีเท่าที่ควร ลูกคา้จะหมดไป 
- ปัจจยัจากภายนอก เช่น ปัญหาการเมือง สงคราม เศรษฐกิจ ภยัธรรมชาติ ซ่ึงท าใหมี้ผล

ต่อราคา ต่อการเดินทาง อาจก่อใหเ้กิดความลม้เหลวในธุรกิจได ้
 

การวางแผนจัดท ารายการท่องเที่ยว 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาด 

การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นการท่องเที่ยวโลก ตลอดจนแนวโน้มใน 5 – 10 ปี
ขา้งหน้าจะเป็นเช่นไร เช่น การคิดแผนการท่องเที่ยวในปี 2543 นั้น จะตอ้งวางแผนคิดไวต้ั้งแต่ปี 2533 
มิใช่ท าโดยไม่ดูแนวโน้ม หรือความเปล่ียนแปลงของสภาวะการณ์ท่องเที่ยวของโลก เช่น คาดว่า 10 ปี
ข้างหน้าไทยจะเป็นผูน้ าด้านการท่องเที่ยวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยุโรปจะเป็นตลาดส าคัญ 
นกัท่องเที่ยวจะสนใจธรรมชาติและวถีิชีวติ 
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2. การจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน 
2.1 สถานการณ์การจัดน าเที่ยวปัจจุบัน ศึกษาแผนเศรษฐกิจ ดูลู่ทางแนวโน้ม 

กลุ่มเป้าหมาย สินคา้และเอกลกัษณ์ของการท่องเที่ยว ศึกษาสถานการณ์บา้นเมือง สภาพภูมิอากาศ 
ฤดูกาล ก่อนที่จะวางโบชวัร์การแพค็เกจแต่ละรายการตอ้งศึกษาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 – 5 ปี 

2.2 สภาพคู่แข่งของธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต วา่เขามีแนวโนม้อยา่งไร เราจะปรับของเราอยา่งไร เพือ่น าหนา้กวา่คู่แข่ง 

2.3 สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขึ้นราคาของโรงแรม สายการบิน 
3. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดน าเที่ยว 

จะเจาะตลาดระดบัใด ใครพจิารณาจาก เช้ือชาติ เพศ วยั การศึกษา อาชีพ 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

- จะมีจ านวนลูกคา้เท่าใด 
- กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
- ไดก้ าไรต่อหวัเท่าไร 
- จะขาดทุนเท่าไรเม่ือตั้งเป้าหมายก็ก าหนดกลยทุธ ์

4. ก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ  
4.1 กลยทุธด์า้นสินคา้ 

- สินคา้เก่า – ลูกคา้เก่า ผูจ้ดัตอ้งพฒันาสินคา้เก่าใหมี้ชีวติชีวา 
- สินค้า เก่า  – ลูกค้าใหม่  ค่อนข้างไม่ยากเพราะรู้ใจกันให้เน้นเ ร่ืองการ 

“น าเสนอ ลูกคา้” 
- สินคา้ใหม่ – ลูกคา้ใหม่ เป็นส่ิงที่ยากมากตอ้งใช้ท  าการน าเสนอสินคา้ การ

บริการ เพือ่ใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการ 
4.2 กลยทุธเ์ร่ืองราคา 

การจดัการโดยทัว่ๆ ไป จะมีราคามาตรฐาน เช่น 
- ทวัร์ยโุรป วนัละ               ……….   บาท 
- ทวัร์อเมริกา วนัละ            ……….   บาท 
- ทวัร์ไทย วนัละ                 ……….   บาท 
- ภาคอีสาน วนัละ        600 – 800 บาท 
- ภาคเหนือ วนัละ            800 – 1,200 บาท 
- ภาคใต ้วนัละ           500 – 800 บาท 
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ส่วนใหญ่ราคาทวัร์จะไม่แตกต่างกนัมาก จะเนน้ที่บริการพิเศษเพิม่เขา้ไปเป็นของล่อใจ ลูกคา้ 
กลยทุธ์ในการตั้งราคาจึงตอ้งดูสถานการณ์และคู่แข่งดว้ย เราจะเสนออยา่งไรจึงจะดูราคาถูกกว่าทวัร์
บริษทัอ่ืน เช่น 

- ลดรายการอาหารใหน้อ้ยลง เปล่ียนเมนูอาหาร เช่น จากซีฟู้ด เป็น ไก่แทน 
- ที่พกั อาจใหน้อน 3 คน/หอ้ง หรือนอนรวม แต่ทั้งน้ีตอ้งแจง้ลูกคา้ก่อน 
- พาหนะ อาจจะใชบ้สัเล็ก เรือประมงแทนเรือส าราญ 

4.3 กลยทุธใ์นการจ าหน่าย 
เป็นการน าหาวธีิที่จะท าใหก้ารขายเขา้สู่ผูซ้ื้อ ไดม้ากที่สุด 

- ในดา้นการตลาด ถือวา่ การลดช่องทางจ าหน่าย รายจ่ายจะลดลง 
- ในดา้นการท่องเที่ยว ถือว่า การมีช่องทางจ าหน่ายมาก ลูกคา้จะรับประโยชน์

และขอ้มูลมาก 
4.4 กลยทุธใ์นการส่งเสริมการขาย 

- มีการโฆษณาไดห้ลายอยา่ง “จงเลือกส่ิงที่คุม้ค่าที่สุด” 
- มีโสตทศันูปกรณ์ ส าหรับน าเสนอการขาย การแนะน าสินคา้ 
- ท าโบร์ชวัร์เสนอการขาย การท่องเที่ยว พร้อมทุกอยา่ง 

 
การก าหนดงบประมาณ 

1. การติดตามผลและประเมินผล 
                   เป็นส่ิงที่จ  าเป็น การท างานย่อมมีขอ้บกพร่อง และปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกิดกับลูกค้า 
พนักงาน ยานพาหนะ  แหล่งท่องเที่ยว อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกซ ้ าซาก จะได้น าไป
ปรับปรุง พฒันาต่อไปใหดี้ขึ้น 

การก าหนดราคา (COSTING) 
Fixed Cost ตน้ทุนที่ตอ้งจ่ายประจ า 

1) งบดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ไปรษณีย ์โทรสาร 
2) งบดา้นบริหาร เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
3) งบใชใ้นส านกังาน เช่น ค่าเช่าส านกังาน วสัดุอุปกรณ์ 
4) เงินทุนส ารอง (ตอ้งมีเงินทุนอยา่งนอ้ย 1 เดือน) 
5) การโฆษณา ท าแผน่พบั เอกสารเผยแพร่ต่างๆ 

             หมายเหตุ ค่ารถบสั คิดเป็น Fixed Cost 
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การคิดราคา ตอ้งดูโดยรวมว่าใน 1 เดือน ตอ้งมีค่าใชจ่้ายประเภทแน่นอน หรือประจ าเท่าใด 
เช่น เดือนละ 20,000 บาท ตอ้งน าก าไร (Margin) รายหัวมาหาร เพื่อหาจุดตน้ทุน (BP = Break Event 
Point) ของราคาจ่ายประจ า ถา้เราขายลูกทวัร์ ไดก้  าไรหวัละ 2,000 บาท 
                     20,000 = 100 
                       2,000 
ดงันั้นจึงตอ้งขายทวัร์ใหไ้ด ้100 คน ต่อเดือน จึงคุม้ทุน ส าหรับรายจ่ายประจ า 
   Variable Cost ตน้ทุนที่แปรผนัตามจ านวนลูกทวัร์ 

1) ค่าเดินทาง 
2) ค่าที่พกั 
3) ค่าอาหาร ค่าทิป 
4) ค่า Transfer ขาเขา้ 300, ขาออก 300 
5) ค่าเขา้ชมสถานที่  
6) รายจ่ายที่ไม่รู้ล่วงหน้าประมาณ 5% เช่น ค่าปรับ หรือ ลูกทวัร์ เจ็บป่วย  หรือ

ตอ้งสัง่อาหารเพิม่ 
ตัวอย่าง 

   ท าทวัร์ ไปพทัยา 2 คืน 3 วนั 
FC        15,000 (ค่ารถ 5,000 บาท/วนั รวม 3 วนั) รถนัง่ได ้75 ที่นัง่  

15,000 = 200 บาท/หวั 
                                         75 

VC        300 บาท/หวั (ค่าอาหาร ที่พกั ค่าเขา้ชมต่างๆ) 
**จุดคุม้ทุน** ถา้ขายได ้75 ที่ (BP = Break Event Point) 200 + 300 = 500 บาท/คน 
     หากขายได ้60 ที่นัง่ จุดคุม้ทุนจะเปล่ียนไปตอ้งตั้งราคาขายเพิม่ขึ้น 
การคดิก าไร 

- ของไทย จะคิดจากราคาทุน FC กบั VC แลว้ บวก 20% ทุน 500 บาท ขาย 600 บาท 
- ในกรณีที่เป็น Tour Operator ตอ้งคิด 20% + 10% (10% ส าหรับ Travel Agencies) 
- เด็กต ่ากวา่ 12 ปี ลดราคา 50% 

   การจดัท าชุดรายการน าเที่ยว  PACKAGE TOUR 
         การท าชุดรายการน าเที่ยว จะตอ้งมีการท ารายละเอียด (ITINERARY) ซ่ึงมีทั้งรายการ
ระยะสั้น และระยะยาว จึงจะตอ้งด าเนินรายการดงัต่อไปน้ี 
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1. เอกสารต่างๆ และการศึกษาขอ้มูลของสถานที่ ที่จะจดัน าเที่ยว 
1.1 แผนที่ ตอ้งมีแผนที่และศึกษาก่อนทุกเมืองที่พกั 
1.2 แหล่งท่องเที่ยว (เอกสารขอ้มูล) 
1.3 รายละเอียดเร่ืองที่พกั, อาหาร 
1.4 พาหนะที่จะใช ้นบัตั้งแต่ เคร่ืองบิน รถไฟ เรือ รถยนต ์รถกระเชา้ ฯลฯ 
1.5 ส่วนประกอบอ่ืนๆ ในเมืองที่น าชมเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล, 

สถานีต ารวจ, บริษทัประกนัภยั 
2. เตรียมการเดินทาง 

2.1 ก าหนดเสน้ทางที่จะพาไปยงัสถานที่ใดๆ 
2.2 ก าหนด วนั เวลา จะไปทวัร์ ก่ีวนั 
2.3 ส ารวจเสน้ทาง และแหล่งท่องเที่ยวเพือ่ ป้องกนัการผดิพลาด 

3. ติดต่อกบัธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 
3.1 ที่พกั ตกลงเร่ืองราคา และส่วนลด ห้องพกั Room/Night ถ้าจองมาก และจอง

ตลอดปี จะไดส่้วนลดพเิศษ 
3.2 อาหาร เคร่ืองด่ืม 
3.3 การเช่าพาหนะ/พาหนะทอ้งถ่ิน 
3.4 การจดั มคัคุเทศก ์ผูช่้วย 

- ลูกคา้อาจขอแถมรายการ (Optional Tour) เช่น กลางคืนให้พาชมเมือง ชมไฟ 
สถานที่ต่างๆ อาจจะคิดเงินเพิม่อีกต่างหาก 

- ถา้เกิดเหตุจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีสถานที่อ่ืนรองรับ 
4. การท ารายละเอียดโดยการเขียนในส านกังาน การท าบนัทึกสถานที่ที่จะติดต่อต่างๆ 

- ติดต่อกบัใคร วนั เวลา โทรศพัท ์
- ขอ้ต่อรอง ส่วนลด 
- แหล่งส ารองในกรณีฉุกเฉิน เช่น ที่พกั ร้านอาหาร ที่อาบน ้ า พาหนะ 

          เสร็จแลว้จึงก าหนดรายละเอียด คิดเป็นชุดโปรแกรมทวัร์ พร้อมราคาเพื่อเสนอขาย ให้กบัลูกคา้ 
หรือผูท้ี่สนใจ 
 
 
 



34 
 

 

2.5 บริบทประเทศญี่ปุ่ นและรถไฟ “ชินคนัเซ็น” 
ประวัติความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่ น 
สันนิษฐานว่ามีมนุษยอ์าศยัอยู่ในญี่ปุ่ นคร้ังแรกตั้ งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่ นคร้ังแรก

ปรากฏขึ้นในบนัทึกของราชส านกัจีนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่ นไดรั้บอิทธิพลจากจีนในหลายดา้น 
ภาษา การปกครองและวฒันธรรม แต่ในขณะเดียวกนัก็มีการปรับเปล่ียนให้เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 
จึงท าให้ญี่ปุ่ นมีวฒันธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบนั อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่ นก็รับเอาเทคโนโลยี
ตะวนัตกและน ามาพฒันาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชีย
ตะวนัออก หลงัจากแพส้งครามโลกคร้ังที่สอง ญี่ปุ่ นก็มีการเปล่ียนแปลงทางการปกครองโดยการใช้
รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490 

 
ลักษณะภูมิประเทศ  
ประเทศญี่ปุ่ นมีลกัษณะเป็นเกาะ มีเกาะใหญ่ทั้งหมด 4 เกาะหลกั ไดแ้ก่ เกาะฮอนชู เกาะฮอกไก

โด เกาะชิโกกุ เกาะคีวชู และมีเกาะเล็กๆ อีกมากมายกว่า 6,800 เกาะ ประเทศญี่ปุ่ นมีพื้นที่รวมทั้งหมด 
377,944 ตารางกิโลเมตร ถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 60 ของโลก (ขนาดเล็กกว่าประเทศ
ไทยเล็กน้อย) มีประชากรมากเป็นอนัดบัที่ 10 ของโลก โดยมีโตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวง เฉพาะ
ประชากรที่อาศยัอยูใ่นโตเกียวและปริมณฑลมีจ านวนกวา่ 30 ลา้นคน 

 
การแบ่งเขตการปกครอง  
ประเทศญี่ปุ่ นมีการแบ่งเขตพื้นที่ปกครองทั้งหมดเป็น 8 เขต ไดแ้ก่ 

1. เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นเกาะที่อยูเ่หนือสุดของประเทศญี่ปุ่ น มีช่ือเดียวกนัทั้ง
ช่ือเกาะ ช่ือภูมิภาค และจงัหวดั มีเขตการปกครอกเดียวคือเกาะ ฮอกไกโด มีเมืองส าคญัไดแ้ก่ Sapporo 
Hakodate Otaru Asahikawa Furano 

2. เกาะฮอนชู (Honshu) เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 5 เขต ไดแ้ก่  

2.1 เกาะคนัโต เป็นเขตที่ตั้งของมหานครโตเกียว มีเมืองส าคญัอ่ืนๆคือ Yokohama 
Kamakura Nikko Hakone เป็นตน้ 

2.2 โทโฮกุ (Tohoku) ตั้งอยู่ในเขตเหนือสุดของเกาะฮอนซู มีเมืองส าคญัคือ Sendai 
Morioka Aomori Hirosaki เป็นตน้ 
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2.3 จูบุ (Chubu) เป็นเกาะใหญ่ที่อยูก่ึ่งกลางของประเทศในเกาะฮอนชู มีเมืองส าคญั 
คือ Nagoy Nagano Gifu Shizuoka Toyama เป็นตน้ 

2.4 คนัไซ (Kansaai) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก ถดัจาก จุบุ มีเมืองส าคญัคือ Osaka Kobe 
Kyoto Nara เป็นตน้ 

2.5 ชูโงะกุ (Chugoku) อยูล่่างสุดของเกาะฮอนชู มีเมืองดงัฮิโรชิมา และเมืองส าคญั
อ่ืนๆ คือ Okaya,k Totori เกาะมิยาจิมะ เป็นตน้ 

3. ชิโกกุ (Shikoku) เป็นเกาะเล็กสุดในบรรดา 4 เกาะหลักของญี่ปุ่ น มีเมืองส าคญัคือ 
Matsuyama Takamatsu Tokushima เป็นตน้ 

4. คิวชู (Kyushu)  เป็นเกาะขนาดใหญ่อนัดบั 3 ของญี่ปุ่ น อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เกาะฮอนชู มีเมืองส าคญัคือ Fukuoka Kumamoto Beppu เป็นตน้ 

5.  โอกินาว่า (Okinawa) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก อยู่ทางตอนใตสุ้ดของประเทศญี่ปุ่ น มี
เมืองส าคญัคือ Naha 
 

 
รูปที่ 2.1 ตวัอยา่งแผนที่การแบ่งเขตการปกครองของญี่ปุ่ น 

(ที่มา : https://www.educatepark.com/เรียนต่อญี่ปุ่ น/รู้จกัญี่ปุ่ น) 
 

https://www.educatepark.com/เรียนต่อญี่ปุ่น/รู้จักญี่ปุ่น
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บทความรถไฟความเร็วสูง (ที่มา : https://www.thairailtech.or.th/?p=1449) 
สหภาพรถไฟสากล (International Union Of Railways : UIC) ก าหนดค าจ  ากัดความรถไฟ

ความเร็วสูงวา่ หมายถึง “ขบวนรถไฟที่วิง่ดว้ยความเร็วสูงกวา่ 200 กม./ชม. บนทางรถไฟเดิมที่ปรับปรุง
เพื่อการเดินรถไฟความเร็วสูงแล้ว” หรือ “ขบวนรถไฟที่วิ่งเร็วกว่า 250 กม./ชม. บนเส้นทางพิเศษที่
ก่อสร้างขึ้นเพือ่เดินรถไฟความเร็วสูงโดยเฉพาะ” 

ญี่ปุ่ นเป็นประเทศแรกในโลกที่พฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงขึ้น โดยเปิดการเดินรถ เม่ือวนัที่ 
1 ตุลาคม พ .ศ . 2507 รถไฟที่ใชข้น ส่งผูโ้ดยสารแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได ้3 กลุ่ม คือ  

1. รถไฟในเมือง (Urban rail) การออกแบบรถไฟในเมืองมี รูปแบบหลายอย่างเพื่อให้
สอดคล้องกับพื้นที่การให้บริการ และมีวตัถุประสงค์หลกัคือขนคนไปกลบัระหว่างที่อยู่อาศยักบัที่
ท  างานในเมือง รถไฟขนส่งผูโ้ดยสารในเมืองจึงมีความอ่อนไหวต่อเร่ืองเวลาที่ใชใ้นการเดินทางสูงมาก 

2. รถไฟระหว่างเมือง (Inter-city rail) รถไฟระหว่าง เมืองเป็นรถไฟแบบดั้งเดิมที่มีบริการ
หลายประเภทวิ่งร่วมทางกนัโดยจอดให้บริการตามชุมชนรายทางต่างกนั เช่น รถด่วนจะจอดเฉพาะ
ชุมชนขนาดใหญ่ รถเร็วจอดเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่และชุมชนขนาดรองลงมาเพือ่ลดเวลาการเดินทาง 
ส่วนรถธรรมดาจอดใหบ้ริการทุกชุมชนตามสถานีรายทาง ทางรถไฟน้ีจะมีขบวนรถสินคา้เดินร่วมทาง
ดว้ยเพือ่เพิม่การใชป้ระโยชน์จากทาง รถไฟที่ลงทุนก่อสร้างขึ้น 

3. รถไฟความเร็วสูง (High speed rail) รถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟที่วิ่งบริการระหว่างชุมชน
ขนาดใหญ่มากตามรายทางซ่ึงมีความตอ้งการเดินทางที่เร็วกว่าการใช้รถไฟธรรมดา ความตอ้งการ
เดินทางน้ีอาจสนองตอบไดโ้ดยใช้เคร่ืองบิน แต่หากจ านวนผูโ้ดยสารที่เดินทางสูงมากก็คุม้ค่าที่จะ
ลงทุนสร้างเป็นรถไฟความเร็วสูงแยกทางวิง่ออกไปจากทางรถไฟธรรมดา 

ดัชนีช้ีว ัดเหตุสมควรในการสร้างรถไฟความเร็วสูงคือ  จ  านวนประชากรเมือง (Urban 
population) กล่าวคือ ประเทศที่สร้างรถไฟความเร็วสูงและมีจ านวนผูโ้ดยสารมากพอที่จะประกอบ
กิจการ เดินรถไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มกัจะมีสัดส่วนจ านวนประชากรเมืองสูง เช่น ฝร่ังเศสมีประชากรเมือง 
76% ญี่ปุ่ น 66% เยอรมนี 88% สหราชอาณาจกัร 80% สเปน 77% และจีน 47% เป็นตน้ 

2.6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ทราบหรือไม่ท าไมหลายคนมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ซ ้าแล้ว ซ ้าอีกไม่มีเบ่ือ  
(ที่มา : หนงัสือ UNSEEN & AMAZING JAPAN) 
ไม่วา่จะฤดูกาลไหน ญี่ปุ่ นก็มีบรรยากาศและเสน่ห์ที่แตกต่างกนั แมจ้ะมาที่เดิมแต่ต่างช่วงเวลา

ก็ไดเ้ห็นส่ิงที่ไม่ซ ้ ากนั ในแต่ละภูมิภาคและแต่ละจงัหวดัก็มีของดีประจ าเมือง และของดีประจ าถ่ินที่
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เจา้ของพื้นที่ภาคภูมิใจช่วยกนัน าเสนอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมีตวัมาสคอตประจ าถ่ินเป็นตวัเอก อาหาร
ญี่ปุ่ นเมนูหลากหลายเป็นที่ถูกปาก ถูกใจ นกัท่องเที่ยวทั้งทางดา้นคุณภาพและศิลปะในการจดัชุดอาหาร 
หลายรายการที่หาทานในประเทศไทยยากมาก ราคาก็แพง แต่เม่ือไปถึงแหล่งก็หาทานไดไ้ม่จ  ากดั ความ
อ่ิมคุม้ค่าคุม้ราคา และส่ิงที่ยอดเยีย่มที่สุดของประเทศคือ “คนญี่ปุ่ น” ที่เป็นคนที่มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพมากที่สุดชนชาติหน่ึงในโลก 
 

ขีดความสามรถของการให้บริการของรถไฟ “ชินคนัเซ็น” 
(ที่มา : หนงัสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016) 
ประเทศญี่ปุ่ นขึ้ นช่ือว่าเป็นผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีมาช้านาน พิสูจน์ได้จากผลงานด้าน

งานคน้ควา้พฒันาจ านวนมากที่ออกสู่สายตาชาวโลกอยา่งต่อเน่ือง และหน่ึงในนวตักรรมที่พลิกโฉม
หน้าประวัติศาสตร์ระบบขนส่งมวลชนของโลกก็คือ รถไฟความเร็วสูง หรือ Shinkansen ด้วย
ภาพลกัษณ์ของยนตกรรมอนัล ้าสมยัเหนือใคร จึงดึงดูดใหผู้ค้นจากทัว่ทุกมุมโลกใฝ่ฝันถึงประสบการณ์
เดินทางไปกบั Shinkansen ดว้ยตวัเองสักคร้ัง ประกอบกบับริการรถไฟอนัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของ
ญี่ปุ่ น ท่ามกลางทศันียภาพอนังดงามหลากหลายรูปแบบตลอดสองขา้งทาง  

 
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่ น (ที่มา : https://www.jnto.or.th/contactus/download/) 
เม่ือฤดูร้อนอนัร้อนจดัส้ินสุดลงก็จะเขา้สู่การมาเยือนของฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ฤดูน้ีจะเร่ิมเห็น

แมลงปอสีแดงโบยบินบนทอ้งฟ้า กลางคืนจะยาวนานและทอ้งฟ้าจะกระจ่างใสจึงเป็นฤดูกาลที่เหมาะ
แก่การชมจนัทร์และดูดาวเป็นอยา่งยิง่ อากาศเยน็สบายนั้นเป็นลกัษณะเด่นของฤดูน้ี ท  าให้มกัมีการจดั
งานกิจกรรม ประเพณีต่างๆ เช่นการแข่งชูโม่, เทศกาลดอกเบญจมาศ, แห่ศาลเจา้ทาคายามะ, แห่ศาลเจา้
คะระสึ, ขบวนแต่งกายโบราณของศาลเจา้โทโชกุ, เทศกาลยอ้นยคุของศาลเจา้เฮอนัในเกียวโต เป็นตน้ 

การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติในฤดูร้อนค่อยๆ ถูกยอ้มดว้ยสีสนัและแดงสดใส ใบไมเ้ปล่ียนสี
จะเร่ิมเห็นไดจ้ากทางเหนือของญี่ปุ่ น และค่อยๆ ไล่ลงไปทางใต ้

ใบไมเ้ปล่ียนสีที่ไดรั้บความนิยมคือใบของตน้เมเป้ิลหรือที่ชาวญี่ปุ่ นเรียกวา่ โมมิจิ (Momiji) สี
แดงเขม้ และใลของตน้แปะก๊วยหรือที่ชาวญี่ปุ่ นเรียกวา่อิโจ (Icho) สีเหลือง 

นอกจากน้ีฤดูใบไมร่้วงยงัเป็นฤดูแห่งการเก็บเก่ียวจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไมแ้ละอาหาร
ต่างๆ การไดเ้อร็ดอร่อยไปกบัองุ่น สาล่ี ลูกผลมั เกาลดั แอปเป้ิล เห็ด มนัเทศญี่ปุ่ น ปลาชนัมะ ปู จึงเป็น
เสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของฤดูกาลน้ี 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 รูปที่ 3.1 โลโกส้ถานประกอบการ  

 
ช่ือบริษทั บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั (Zego Travel Co., Ltd.) 
ที่อยู ่ เลขที่ 22/7-9 ซอย นนทรี 10 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ 02-408-8001 
E-mail zegotravel@gmail.com 
Line @zegotravel 
Website www.zegotravel.com  
 
สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 
รูปที่ 3.2 แผนที่สถานประกอบการบริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั 

(ที่มา : http://www.zegotravel.com/map.html) 

http://www.zegotravel.com/
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นิยามของสถานประกอบการ 
 “บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษทัทวัร์คุณภาพ บริการดว้ยใจ 
ในราคามิตรภาพ” 
 จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดท าให ้บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดัไดรั้บความไวว้างใจ
จากผูท้ี่มาใชบ้ริการน าเที่ยวในเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทางยโุรป เอเชีย อาเซียน และเส้นทางอ่ืนๆ ตาม
ความประสงค์ของลูกค้าที่ต้องการเรียกใช้บริการจากบริษัทจนกลายเป็น “ลูกค้าประจ า” ซ่ึงมี
ความหมายมากกวา่ค  าวา่ “บริการดี” เพราะยอ่มหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานใหอ้ยูใ่นระดบัที่พงึ
พอใจของนักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นที่พกัระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาด 
ปลอดภยั การบริการของหวัหนา้ทวัร์ที่ลว้นแลว้แต่เตม็ไปดว้ยประสบการณ์สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ที่อาจเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา ส่ิงที่ทางบริษทัมอบใหก้บัผูเ้ดินทาง ถึงแมจ้ะเป่ียมไปดว้ยมาตรฐานอนัดี
เลิศ แต่ดว้ยนโยบายเสนอราคาที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยสาระส าคญัของทวัร์และความรับผิดชอบ
อนัเป็นหลกัประกนัในคุณภาพ ความประหยดั ความปลอดภยัและคุม้คาที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยว ถือ
เป็นหน่ึงในหัวใจหลกัของผูมี้ใจรักในบริการโดยค านึงอยูเ่สมอวา่ “ความพึงพอใจของท่านคือผลก าไร
สูงสุดที่เราตอ้งการ” 
  
3.2 ลักษณะการให้บริการของสถานประกอบการ 

3.2.1 บริษทัตวัแทนท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesale Travel Agent) 
3.2.2 บริษทัจดัน าเทีย่ว (Tour Operator) 
3.2.3 บริษทับริการน าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour Operator) 

ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการของสถานประกอบการ 
3.2.4 บริการใหค้  าปรึกษาและวางแผนเสน้ทางท่องเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) ทั้งโปรแกรม

การเดินทางแบบหมู่คณะ ส่วนบุคคล และแบบจอยทวัร์  
3.2.5 บริการโปรแกรมแพค็เกจทวัร์และทวัร์เตม็รูปแบบทัว่โลก 
3.2.6 บริการจองตัว๋ที่นั่งเคร่ืองบินทุกสายการบินทัว่โลกใช้ระบบ เซเบอร์ (Sabre) อมาดิอุส 

(Amadeus) กาลิเลโอ (Galileo) 
3.2.7 บริการส ารองหอ้งพกัโรงแรมและยานพาหนะต่างประเทศ 
3.2.8 บริการท าประกนัภยัในการเดินทางไปต่างประเทศ 
3.2.9 บริการจดัเตรียมเอกสารและยืน่ขอวซ่ีา (Visa) 
3.2.10 บริการจดัสมัมนาและดูงานต่างประเทศ  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานของสถานประกอบการ 
 

ผังองค์กรบริษัท  ซีโก้ ทราเวล จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3.3 ผงัองคก์รบริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั 

 
ต าแหน่งงาน หนา้ที่ และความรับผดิชอบภายในองคก์ร 

ฝ่ายผู้บริหาร ท าหนา้ที่ในการ บริหารจดัการก ากบัดูแลฝ่ายต่างๆ ใหป้ฏิบติัการตามกฏระเบียบ
ขององคก์รจดัก าหนดการงานให้มีประสิทธิภาพ ดูแลตรวจสอบแผนกบญัชีและการเงิน ท าการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและดูแลฝ่ายบุคคลของบริษทัฯ 
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ฝ่ายขาย (Sales)  แบ่งหนา้ที่ในการปฏิบติังานเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
1. ฝ่ายขายหน้าร้าน จะคอยดูแลลูกคา้ที่โทรหรือเขา้มาสอบถามขอ้มูลโปรแกรมท่องเที่ยวกบั

บริษทัโดยตรง มีเจา้หน้าที่บริการให้ค  าปรึกษากบัลูกคา้รายยอ่ย ที่ตอ้งการทวัร์แบบหมู่คณะ ทวัร์ส่วน
บุคคล หรือแบบจอยร์ทวัร์ เป็นตน้ 

2. ฝ่ายขายตวัแทนจ าหน่าย ดูแลลูกคา้กลุ่มตวัแทนจ าหน่าย (Agent) คอยให้บริการดา้นขอ้มูล
ทั้งโปรแกรมทวัร์และโปรแกรมการจองทวัร์อัตโนมติัผ่านเวป็ไซต ์ที่ใชไ้ดเ้ฉพาะกลุ่มลูกคา้สมาชิก
เท่านั้น โดยแบ่งทีมดูแลออกเป็น 3 ทีม ดงัน้ี  

1. ทีม A ดูแลลูกคา้โซน เอเชีย เช่น ญี่ปุ่ น จีน เกหลีใต ้ฮ่องกง มาเก๊า เป็นตน้ 
2. ทีม B ดูแลลูกคา้โซน อาเซียน เช่น พม่า เวยีดนาม อินโดนีเซีย บรูไน เป็นตน้ 
3. ทีม C ดูแลลูกคา้โซนยโุรป เช่น อเมริกา ออสเตเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส เป็นตน้ 

  
ฝ่ายต๋ัว (Ticketing) ท าหน้าที่ในการหาเที่ยวบินของสายการบินนั้ นๆ แล้วท าการจองตั๋ว

เคร่ืองบินตามวนัเวลาที่ก  าหนดเพื่อส ารองไวใ้ห้ลูกคา้ได้เดินทางไปยงัประเทศนั้นๆ ในโปรแกรม
ท่องเที่ยวที่ลูกคา้ตอ้งการ 

 
ฝ่ายจัดการท่องเที่ยว (Operation) ท าหน้าที่ดา้นการติดต่อขอ้มูลข่าวสารกบัผูป้ระกอบการจดั

น าเที่ยวในต่างประเทศ (Land Operation) ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรินิกส์ โทรสาร เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลงานเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวกบัประเทศต่างๆ เช่นกฏระเบียบของการท าหนงัสือเดินทาง 
ตรวจสอบเอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการขอท าวซ่ีาของลูกคา้ ติดต่อสถานทูตต่างๆ เพือ่ขอท าวซ่ีา กรอก
แบบฟอร์มในการเดินทางให้กบัลูกคา้ ออกแบบและคิดคน้การเขียนรายการน าเที่ยว ประสานงานการ
เดินทาง การยนืยนัการเดินทาง การคิดตน้ทุนบวกก าไรเพื่อก าหนดการขาย รับผิดชอบการท างานของ
มคัคุเทศกห์รือหวัหนา้ทวัร์รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัน าเที่ยว  

 
ฝ่ายบัญชี (Account) มีหนา้ที่จดัการดา้นบญัชี รายรับ รายจ่าย และรายงานสถานการณ์การเงิน

บริษทั เร่ืองภาษีต่างๆ ตลอดจนการติดตามทวงหน้ี หรือการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าบริษัท และงบดุล
ประจ าปีบริษทั รวมถึงคิดถึงผลก าไรการประกอบการของบริษทั 
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ฝ่ายออกแบบ (Graphic & IT) ท  าหน้าที่ในการออกแบบแบนเนอร์ (Banner) โปรแกรมทวัร์ 
เพื่อใช้ในการลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์และส่ือมีเดียต่างๆ คอยท าหน้าที่ในการซ่อมบ ารุงอุปกณ์และ
พฒันาระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ใหมี้ประสิทธิภาพต่อการใชง้านในบริษทั 

 
ฝ่ายจัดส่งเอกสาร (Massenger) ท าหน้าที่ในการรับส่งมอบเอกสารทั้งภายในและภายนอก

บริษทั รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 
3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ช่ือ-สกุล  นางสาวชไมพร ข่าทิพยพ์าที 
 ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์(Reception) 
 หนา้ที่  รับโทรศพัทจ์ากบุคลภายนอก ตอ้นรับผูม้าติดต่อสอบถาม จดัซ้ือ 

อุปกรณ์ส านกังาน  
 ต าแหน่ง ฝ่ายขาย (Sales) 
 หนา้ที่  จองโปรแกรมทวัร์ใหลู้กคา้ ส่งใบแจง้ยอด ส่งใบนดัหมาย  

ต าแหน่ง ฝ่ายปฏิบตัิงาน (Operation) 
หนา้ที่  จดัเอกสารเก่ียวกบัโปรแกรมน าเที่ยว 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-สกุล คุณปุณญาพฒัน์ เชียงสนัเทียะ 
    ต าแหน่ง  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์(Reception) 
 ช่ือ-สกุล คุณสิรินทิพย ์สิงห์ทอง 
 ต าแหน่ง ฝ่ายขาย (Sales) 
 ช่ือ-สกุล คุณวนิดา รักซอ้น 
   คุณปรมตั  ไกรโหล 
 ต าแหน่ง ฝ่ายปฏิบตัิงาน (Operation) 
 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระหวา่งวนัที่ 14 พฤษภาคม 2561  ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ศึกษาปัญหาและคน้หาแหล่งขอ้มูล         

ก าหนดหวัขอ้โครงงาน         
วเิคราะห์ระบบงานในองคก์ร         
รวบรวมขอ้มูลเสน้ทางและแหล่งท่องเที่ยว         

ออกแบบโปรแกรมน าเที่ยว         
จดัท าโปรแกรมน าเที่ยว         
จดัท าเอกสารและปรับปรุงผลงาน         

จดัท าเอกสารฉบบัสมบูรณ์และน าเสนอผลงาน         
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงแผนการปฏิบตัิงาน 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

ฮาร์ดแวร์     ซอฟต์แวร์ 
- คอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ (Notebook)   -  Program Microsoft Office Word   
- โทรศพัทมื์อถือ     -  Program Microsoft Office PowerPoint 
- กลอ้งถ่ายภาพ     -  Program Adobe Photoshop   
-  เคร่ืองถ่ายเอกสาร    -  Program Google Map 
 
หนังสือ  
- หนงัสือท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษทั 
- หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการปฏิบติังาน และศึกษาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามา
วเิคราะห์จดัท าเป็นโปรแกรมน าเที่ยวในเส้นทาง เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว เป็นโปรแกรม “Shinkansen 
Autumn Fall in love” โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 
 4.1.1 การเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวติัการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จกัและมี
ความตอ้งการที่จะไป โดยการจดัรูปแบบการน าเที่ยวจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาด ไม่เนน้การ
ให้บริการเส้นทางการน าเที่ยวเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง น าเสนอของความหลากหลายจากแหล่ง
ท่องเที่ยวรวบรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น การชมประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ 
พพิธิภณัฑ ์เป็นตน้  
 
 4.1.2 การก าหนดวันท่องเที่ยวและจ านวนผู้เดินทางที่เหมาะสม 

ฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศที่เยน็สบาย
แหล่งท่องเที่ยวทัง่ทุกพื้นที่จะถูกปกคลุมไปดว้ยใบไมห้ลากสีสนั
สวยงาม ให้บรรยากาศที่โรแมนติกเหมาะกับการท่องเที่ยว
ในช่วงเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 

จ านวนวนัท่องเที่ยว  5 วนั 3 คืน 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง 35 คน 
 

 4.1.3 ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
1. รถบสัน าเที่ยว (Bus) เป็นรถบสัโดยสารที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวได้

มากกวา่ 40 ที่นัง่ ภายในรถบสัมีความสะอาดและพื้นที่กวา้งไม่แออดัสะดวกในการเดินขึ้นลง มีบริการ
ความบนัเทิงครบครัน เช่น ทีวี ซีดี ดีวีดี คาราโอเกะ เป็นตน้ ให้ลูกคา้ไดส้นุกตลอดเการเดินทาง พร้อม
ทั้งพนักงานคนขบัรถที่มากประสบการณ์ช านาญทุกเส้นทางในประเทศญี่ปุ่ น คอยให้บริการตลอด
ระยะเวลาในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ 
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รูปที่ 4.1 ตวัอยา่งรถบสัที่ใชเ้ดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่ น 

(ที่มา : thai.cheaperjapan.com) 
 

2. รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) เป็นรถไฟสาธารณะที่เหมาะส าหรับการเดินทางไปยงั
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ห่างไกลคนละภูมิภาค เป็นประสบการณ์ใหม่ที่พร้อมน านักท่องเที่ยวได้ชม
บรรยากาศการเดินดว้ยรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ทั้งสองขา้งทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เน่ืองดว้ยเส้นทาง
จาก นาโกยา่ สู่ โตเกียว (เส้นทางสาย Tokaido) เป็นเส้นทางระยะสั้นขบวนรถไฟที่วิ่งให้บริการจะมี
เพยีง 3 ประเภทไดแ้ก่  

1. รถไฟขบวนโนโซมิ (Nozomi) เป็นขบวนรถไฟที่แวะจอดเพยีง 6 สถานี 
2. รถไฟขบวนฮิคาริ (Hikari) วิง่ใหบ้ริการในระดบักลางๆ แวะจอดบางสถานี 
3. รถไฟขบวนโคดามะ (Kodama) แวะจอดทุกสถาน (มีทั้งหมด 17 สถานี) 

รูปที่ 4.2 ตวัอยา่งเสน้ทางรถไฟสาย Tokaido Shinkansen 
(ที่มา : หนงัสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016) 
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รูปที่ 4.3 ตวัอยา่งขบวนรถไฟชินคนัเซ็นที่ใหบ้ริการ 

(ที่มา : หนงัสือ Japan World Mook Digital Guide Book : Shinkansen 2016) 
 

 วธีิการซ้ือบตัรโดยสารรถไฟชินคนัเซ็นสามารถท าได ้ดงัน้ี  
1. ซ้ือจากตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  
 การซ้ือบตัรโดยสารรถไฟ “ชินคนัเซ็น” จากตวัแทนจ าหน่ายจะเป็นบตัรประเภท 

JR PASS ที่สามารถใชไ้ดก้บัยานพาหนะในกลุ่มบริษทั JR Group ทุกประเภท ไดแ้ก่  
 

ประเภท บริการ 
 

รถไฟ 
รถไฟทุกขบวนของ JR เช่น รถไฟชินคนัเซ็น (Shinkansen) ยกเวน้รถไฟชินคนั
เซ็นขบวนโนโซมิ (Nozomi) และ มิซุโฮะ (Mizuho), รถไฟด่วนพเิศษ (Limited 
Express), รถไฟด่วน (Express), รถไฟเร็ว (Repid), รถไฟธรรมดา (Local) 

Narita Express 
(N’EX) 

เป็นรถไฟสายด่วนระหวา่งตวัเมืองกบัสนามบินนาริตะ สามารถใช ้JR PASS นัง่
รถไฟขบวนน้ีเที่ยวรอบโตเกียวได ้ยกเวน้รถไฟ Keisei Skyline ไม่สามารถใช ้
JR PASS ขึ้น   

รถบสั รถบสัทอ้งถ่ินแต่ละสายของ JR BUS ยกเวน้ Highway Bus ขึ้นไม่ได ้

เรือเฟอร์ร่ี 
นัง่เรือเฟอร์ร่ีไป มิยาจิมะ-มิยาจิมะกุจิ ของ JR Miyajima Ferry  
ไม่สามารถใช ้JR PASS กบัเรือ Jetfoil ฮาคาตะ-ปูซาน (เกาหลี)  

ใชก้บัรถไฟที่
ไม่ใช่ของ JR แต่
ใชร้างของ JR  

Aoimori Railway จาก Aomori-Hachinohe, Aomori-Noheji, Noheji-Hachinohe 
IR Ishikawa Railway จาก Kanazawa-Tsubata  
Ainokaze Toyama Railway จาก Toyama-Takaoka 

ตารางที่ 4.1 ประเภทยานพาหนะที่ใหบ้ริการในเครือ JR Group  
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  เพือ่ความสะดวกในการเดินทางมากยิง่ขึ้นบริษทั JR ไดแ้บ่งประเภทการใชง้านของ
บตัร JR PASS แต่ละประเภทไว ้2 ประเภท ดงัน้ี 

1) บัตรโดยสารประเภทท่องเที่ยวได้ควบคุมทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปุ่ น  
 

 
       
 
 

รูปที่ 4.4 ตวัอยา่งบตัรโดยสาร Exchange Order (JR Rail Pass)  
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)  

 
JR RAIL PASS เป็นบตัรโดยสารที่คุม้ค่าคุม้ราคามากที่สุด เหมาะส าหรับ

นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการท่องเที่ยวไปที่ใดก็ไดข้องญี่ปุ่ น หรือจะเที่ยวขา้มภูมิภาคไดเ้ช่นเดียวกนั สามารถ
เลือกที่นัง่ไดส้องแบบ คือ ที่นัง่ธรรมดา และที่นัง่ชั้นพเิศษ  

 

  
    รูปที่ 4.5 ที่นัง่ธรรมดา (Ordinary Class)             รูปที่ 4.6 ที่นัง่ชั้นพเิศษ (Green Class) 

(ที่มา : https://lostripthailand.com/tours/japan-rail-pass/)  
 

2) บัตรโดยสารประเภทท่องเที่ยวเฉพาะภูมิภาค 
   JR Hokkaido Rail Pass บตัรรถไฟเดินทางทัว่ภูมิภาค ฮอกไกโด 

- JR Hokkaido Rail Pass ทัว่ภูมิภาคฮอกไกโด (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
- JR East-South Hokkaido Rail Pass ฮอกไกโดตอนใต ้และโทโฮคุ  
- JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass ฮอกไกโดตอนใต,้ โทโฮคุ (ยงัไม่ถึง

โตเกียว) 

https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
https://lostripthailand.com/tours/japan-rail-pass/
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รูปที่ 4.7 ตวัอยา่งเสน้ทางบตัรโดยสาร JR Hokkaido Rail Pass 

(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/)  
 

  JR East Rail Pass บตัรรถไฟภาคตะวนัออกของญี่ปุ่ น 
- JR East Pass (Tohoku Area) ภูมิภาคโทโฮคุ, คนัโต 
- JR East Pass (Nagano, Niigata area) แถบนากะโนะ, นิอิกะตะ และคนัโต 

ถึงโชนาอิ (จ. ยามากะตะ)  
- JR Tokyo Wide ทัว่ภูมิภาค คนัโต  
- JR Hokuriku Arch Pass โตเกียว, โอซากา้ โฮคุริคุ 
  

 
รูปที่ 4.8 ตวัอยา่งเสน้ทางบตัรโดยสาร N’EX Tokyo Round Trip Ticket 

(ที่มา : https://pantip.com/topic/36560290)  
 

- N’EX Tokyo Round Trip Ticket ส าหรับเดินทางโดยสารรถด่วน Narita 
Express ที่ให้บริการเดินทางระหว่างสนามบิน นาริตะ (Narita) กบัตวัเมือง โตเกียว และยงัสามารถใช้
บตัรน้ีกบัรถไฟโดยสารขบวนอ่ืนๆ ของ JR ทั้งขาไปและขากลบัจากสถานีหลกัอยา่ง Tokyo Yokohama 
และ Saitama 

https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
https://pantip.com/topic/36560290
https://www.talonjapan.com/wp-content/uploads/2016/04/JR-Hokkaido-Rail-Pass.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNn6HZxpreAhXFYo8KHS-IA2gQjRx6BAgBEAU&url=https://pantip.com/topic/36560290&psig=AOvVaw3xY0E_E5pie5XqsOt7QCRp&ust=1540314813037311
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รูปที่ 4.9 ตวัอยา่งบตัรโดยสาร JR East Rail Pas 

(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/) 
 

 JR Central Rail Pass บตัรรถไฟภาคกลางของญีปุ่่ น 
- Takayam – Hokuriku Area Tourist Pass เที่ยวหมู่บา้นโบราณชิราคาวะโกะ 

ทาคายาม่า และคานาซาวา่ 
- Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass เส้นทางชมก าแพงหิมะ 

Snow Wall (เปิดใหเ้ดินทางเฉพาะช่วงฤดูใบไมผ้ลิของทุกปี) 
- Ise – Kumano – Wakayama Area Tourist Pass ท่องเที่ยวเยี่ยมชมศาลเจ้า 

Isse Jingu ในเขต Tobe และศาลเจา้อ่ืนๆ ที่มีช่ือเสียงเร่ืองมรดกโลก 
- Mt. Fuji Shizuoka Area Tourist Pass Mini แถบภูเขาไฟฟูจิ, ชิสึโอกะ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 ตวัอยา่งเสน้ทางบตัรโดยสาร JR Central Rail Pass แต่ละประเภท 
(ที่มา : https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass/jr-central-pass) 

 
JR West Rail Pass บตัรรถไฟภาคตะวนัตกของญี่ปุ่ น 
-  JR Kansai Area Pass โอซากา้, เกียวโต, นารา, โกเบ, ฮิเมจิ 
- JR Kansai Wide Area Pass คล้ายกับ Kansai Area Pass แต่ควบคลุมพื้นที่

มากกวา่สามารถนัง่ไปถึง คิโนะซะกิ ออนเซ็น, ชินกุ, ทาคามาสึ ได ้

https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
https://www.talonjapan.com/alpine-takayama-matsumoto-area-pass/
https://www.talonjapan.com/mt-fuji-shizuoka-area-tourist-pass-mini/
https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass/jr-central-pass
https://www.talonjapan.com/jr-west-rail-pass-kansai-area/
https://www.talonjapan.com/wp-content/uploads/2016/04/jr-east-pass.jpg
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- JR Kansai-Hiroshima Area Pass คนัไซ, ฮิโรชิม่า 
- JR Sanyo-San’in Area Pass ภูมิภาคชูโกกุ บางส่วนของภูมิภาคคนัไซ และ

ครอบคลุมไปจนถึงฟุกุโอกะ 
- JR Kansai-Hokuriku Area Pass ภูมิภาคคนัไซ, โฮคุริคุ, ทาคายาม่า 
- JR Hokuriku Area Pass พื้นที่ภูมิภาค โฮคุริคุ 
- JR San’in – Okayama Area Pass แถบโอคายาม่า, โทตโทริ, มาเนะ 
- JR Hiroshima-Yamaguchi Area Pass ฮิโรชิม่า , ยามากู จิ , ครอบคลุมไป

จนถึงฟุกุโอกะ 

 
รูปที่ 4.11 ตวัอยา่งเสน้ทางบตัรโดยสาร JR West Rail Pass 
(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/) 

 
   JR Shikoku Rail Pass บัตรรถไฟเดินทางในพื้นที่ ภูมิภาค ชิโคกุ  ใช้บัตร
เดินทางใบเดียวในการใชบ้ริการโดยสารของบริษทั JR ทุกประเภทบนเกาะ ชิโคกุ 
   

 
รูปที่ 4.12 ตวัอยา่งบตัรโดยสาร JR Shikoku Rail Pass 
 ที่มา): https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/) 

    
    JR Kyushu Rail Pass บตัรรถไฟเดินทางพื้นที่ภูมิภาคคิวชู ใชบ้ตัรเดินทาง
ใบเดียวในการใชบ้ริการโดยสารของบริษทั JR ทุกประเภทบนเกาะ ชิโคกุ 

https://www.talonjapan.com/jr-kansai-hiroshima-area-pass/
https://www.talonjapan.com/jr-sanyo-sanin-area-pass/
https://www.talonjapan.com/jr-kansai-hokuriku-area-pass/
https://www.talonjapan.com/jr-hokuriku-area-pass/
https://www.talonjapan.com/jr-hiroshima-yamaguchi-area-pass/
https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
https://www.talonjapan.com/wp-content/uploads/2016/04/jr-west-pass.jpg
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รูปที่ 4.13 ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางท่องเที่ยวของบตัรโดยสาร JR Kyushu Rail Pass 

(ที่มา : https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/) 
   
 บัตรโดยสาร JR PASS ทั้งสองประเภทสามารถใช้บริการโดยสารที่สถานีใดก็ได้ในเครือ
ของ JR ขึน้ลงโดยสารไม่จ ากัดคร้ังต่อวันเลือกใช้งานได้ตามจ านวนวันที่ซ้ือในคร้ังแรกของบัตรแต่ละ
ประเภท อ านวยความสะดวกที่นั่งให้เลือกสองระดับคือ ที่นั่งธรรมดา (Ordinary Class) และที่นั่งช้ัน
พิเศษ (Green Class) ส าหรับบัตรโดยสารประเภท JR Rail Pass ส่วนบัตรโดยสารประเภทท่องเที่ยว
เฉพาะภูมิภาค เป็นที่นั่งธรรมดา (Ordinary Class) ทั้งหมด สามารถซ้ือได้ทั้งในประเทศญี่ปุ่ นและจาก
ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เช่น บริษทั Lostrip (Thailand), บริษทั H.I.S. Tour เป็นต้น 
 

2. ซ้ือจากห้องจ าหน่ายบัตรโดยสาร  
 ตั้งอยูต่ามสถานีรถไฟใหญ่ เช่น โตเกียว โอซากา้ นาริตะ อุเอโนะ ชินจูกุ หรือ

สถานีอ่ืนๆ ที่มีใหบ้ริการ ซ้ือผา่นพนกังานที่ใหบ้ริการโดยตรง 
 

3. ซ้ือจากเคร่ืองจ าหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติ  
ภายในสถานนีรถไฟจะมีเคร่ืองจ าหน่ายบตัรโดยสาร “ชินคนัเซ็น” คอยให้บริการ

สามารถเลือกซ้ือบตัรโดยสารผา่นเคร่ืองไดท้นัที หนา้จอมีใหเ้ลือกภาษาและแสดงตารางเวลาเดินรถใน
วนันั้นๆ ไวใ้ชอ้า้งอิงในการซ้ือบตัรแบบ จองล่วงหนา้ได ้

 
 ทั้งนีก้ารจัดโปรแกรมน าเที่ยวผู้ จัดท าเห็นว่าการซ้ือบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจ าหน่ายใน
ประเทศไทยประเภท JR Rail Pass เป็นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ่งยากส าหรับนักท่องเที่ยว แต่เน่ืองด้วยบัตร
โดยสารรถไฟ “ชินคันเซ็น” JR PASS ไม่สามารถใช้ขึน้รถไฟขบวน “โนโซมิ” ได้ ดงันั้นผู้จัดท าจึงเห็น
ว่ารถไฟขบวน “ฮิคาริ” มีความเหมาะสมต่อการใช้บริการมากกว่ารถไฟขบวน “โคดามะ” เพราะมีการ
แวะจอดน้อยกว่าท าให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวมากเกินไป 

https://www.talonjapan.com/all-jr-pass-ticket/
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4.1.4 โรงแรมที่พัก 
 จะตอ้งเป็นโรงแรมที่อยูใ่นระดบั 3-4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั มีส่ิงอ านวยความสะดวกคอย

ให้บริการ ท าเลที่ตั้งจะตอ้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่อ่ืนๆ ที่สามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย เช่น ร้านอาหาร สถานบันเทิง คาเฟ่ ร้านสะดวกซ้ือ 
หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ ราคาที่พกัประมาณ 6,000 – 10,000 เยนขึ้นไป แลว้แต่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
 

4.1.5 ร้านอาหาร 
ร้านอาหารที่ให้บริการจะตอ้งค านึงถึงความสะอาด หากเป็นอาหารทอ้งถิ่นจะตอ้งมีรสชาติที่

เป็นเอกลกัษณ์ในแบบญี่ปุ่ น ร้านอาหารที่ให้บริการจะมีทั้งร้านอาหารทอ้งถ่ินและภตัตาคารที่อยูใ่น
โรงแรม  

การใช้บริการสถานที่ภายในประเทศญี่ปุ่ น เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก รถบัส สถานที่
ท่องเที่ยวบางแห่งที่ต้องขออนุญาต ทางบริษัทน าเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น (Land Arrangement) จะเป็นผู้
จัดหารายการสถานที่เหล่านีเ้สนอให้กับทางบริษทัจัดน าเที่ยวในประเทศไทย  

 
 4.1.6 สายการบินที่ใช้บริการ 
 การเดินทางท่องเที่ยวไปยงัประเทศญี่ปุ่ น สายการบินที่ให้บริการจะมีหลายสายการบินด้วยกนั

ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาการเดินทาง ซ่ึงสายการบิน Low Cost เป็นสายการบิน
อนัดบัตน้ๆ ที่ธุรกิจท่องเที่ยวเลือกใชบ้ริการ เพราะมีราคาถูก บริการดีเท่าเทียมกบัสายการบินใหญ่ๆ 
ดงันั้น Air Asia จึงเป็นตวัเลือกหลกัในการใชบ้ริการ 
 
 4.1.7 การใช้เวลาอยู่ในสถานที่แต่ละแห่ง 

- ใชเ้วลาอยูใ่นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
- ใชเ้วลาอยูใ่นจุดแวะพกัประมาณ 15 – 20 นาท ี
- ใชเ้วลาในการพกัรับประทานอาหารประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
 4.1.8 การวางแผนเส้นทางในการเดินทาง 
 ใชโ้ปรแกรม Google Map เป็นเคร่ืองมือในการค านวนเส้นทาง ระยะทาง และเวลาในการน า
เที่ยว รูปแบบการน าเที่ยวจะเน้นเส้นทางแต่ละแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในระยะทางที่ใกล้กัน เพื่อ
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ประหยดัเวลาในการเดินทางท าให้ท่องเที่ยวไดม้ากขึ้น การเดินทางกลบัที่พกัสถานที่ท่องเที่ยวสุดทา้ย
ควรจะอยูใ่นเสน้ทางเดียวกนั เพือ่ท  าใหก้ารเดินทางไม่เกิดการซบัซอ้น 
 
4.2 ขั้นตอนในการจัดท าโปรแกรมน าเที่ยว  
 ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบเที่ยวบินและซ้ือบัตรโดยสารรถไฟชินคนัเซ็น 
 การจดัโปรแกรมน าเที่ยวก่อนวางแผนเส้นทางในการท่องเที่ยวจะตอ้งรู้ก  าหนดวนัเวลาการ
เดินทางก่อนเป็นอนัดบัแรก โดยทางฝ่ายปฏิบติังานหรือ OP จะท าการสอบถามเที่ยวบินและราคาบตัร
โดยสารจากทางฝ่ายตัว๋ เพื่อด าเนินการในการก าหนดราคาขาย และวางแผนโปรแกรมน าเที่ยวใน
ขั้นตอนต่อไป ทางฝ่ายตัว๋อาจมีวธีิการจดัซ้ือบตัรโดยสารไดด้งัต่อไปน้ี 

1. บัตรโดยสารเที่ยวบิน 
  ทางฝ่ายตัว๋ (Ticket) จะท าการสอบถามเที่ยวบินและราคาบตัรโดยสารจากพนกังานใน
สายการบินโดยตรง หรือท าการจดัซ้ือผา่นเวบ็ไซตข์องสายการบิน Air Asia  
 

 
รูปที่ 4.14  ตวัอยา่งตารางเวลาเที่ยวบินขาไป 

(ที่มา : www.airasia.com) 
 

 
รูปที่ 4.15  ตวัอยา่งตารางเวลาเที่ยวบินขากลบั 

(ที่มา : www.airasia.com) 

http://www.airasia.com/
http://www.airasia.com/


54 
 

 

2. บัตรโดยสารรถไฟชินคนัเซ็น (JR PASS) 
  ขั้นตอนการซ้ือบตัรโดยสาร JR PASS 

1. สามารถซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย หรือซ้ือผา่นทางเวบ็ไซต ์  
2. เลือกประเภทบตัรโดยสารเป็น JR Rail Pass ระยะเวลาใชง้าน 7 วนั    
3. แสดงหนงัสือเดินทางต่อพนกังานบริษทัตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย หรือพมิพ์

ขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์
4. บริษทัตวัแทนจ าหน่ายท าการออกบตัรชัว่คราว Exchange Voucher ส่งมาใหท้ี่บา้น

หรือนัดหมายให้เขา้มารับที่บริษทัจดัจ าหน่าย ซ่ึงบตัรชัว่คราวใบน้ีจะยงัไม่สามารถใช้งานได้จะตอ้ง
น าไปแลกเป็นบตัรใชง้านไดจ้ริงที่ประเทศญี่ปุ่ น  

5. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลให้ตรงตามเอกสารเดินทางทุกประการ หาก
ขอ้มูลมีความผดิพลาดแจง้กลบัทางเจา้หนา้ที่ทนัที เพือ่ท  าการแกไ้ข 

 
  ขั้นตอนการแลกบตัร Exchange Voucher เป็นบตัร JR Pass 

1. เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ นน า Exchange Voucher แลกเป็นบตัร JR Pass ที่ JR 
Ticket Office ประจ าสถานีรถไฟหลกัของบริษทั JR หรือที่สนามบิน ณ จุดที่ใหบ้ริการ 

2. แสดงเอกสารหนงัสือเดินทางและ Exchange Voucher ต่อเจา้หนา้ที่ 
3. ระบุวนัที่ใชบ้ตัร JR Pass จะตอ้งไม่ระบุเกินจ านวนวนัที่ซ้ือไปคร้ังแรก  
4. ตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้งตามเอกสารหนังสือเดินทางให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้

บตัร JR Pass ที่สามารถใชไ้ดจ้ริงจากพนกังานออกบตัร 
 

รูปที่ 4.16  ขั้นตอนการซ้ือและใชง้านบตัร JR Pass 
 (ที่มา : https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass) 

 

https://th.his-bkk.com/japan-rail-pass
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโปรแกรมน าเที่ยว 
 ฝ่ายปฏิบตัิงาน (Operation) จะเป็นผูว้างแผนเส้นทางน าเที่ยวโดยจะเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจจดัท าขึ้นในโปรแกรม ใชโ้ปรแกรม Google Map ในการคน้หาเสน้ทางพร้อมอธิบายขอ้มูลของ
แหล่งท่องเที่ยวพอสังเขปส่งให้ทางบริษทัจดัน าเที่ยวในญี่ปุ่ นติดต่อประสานงานจดัหา ร้านอาหาร 
โรงแรมที่พกั รถบสั บตัรเขา้ชม แหล่งท่องเที่ยว แหล่งชอ้ปป้ิง เรียบเรียงเป็นรายการน าเที่ยวที่ตอ้งมีอยู่
ในโปรแกรมใหท้างบริษทัพจิารณาราคาค่าใชจ่้าย 
 
 สถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง 
 เกียวโต วัดปราสาททอง คินคะคุจิ – พระราชวังเกียวโต – ย่านกิอน – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชม
เทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค – นาโกย่า 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.17 วดัปราสาททอง คินคะคุจิ (Kinkakuji) 
(ที่มา : https://japanesian.id/musim-gugur-di-jepang/kinkakuji-autumn)  

 
ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 

 เคยเป็นที่พกัตากอากาศของโชกุน ภายหลงัไดเ้ปล่ียนเป็นวดันิกายเซน สายรินไซ มีจุดเด่นคือ
ตวัอาคารสีทอง 3 ชั้นตั้งอยูก่ลางสระน ้ าขนาดใหญ่ ซ่ึงแต่ละชั้นมีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมที่
แตกต่างกันออกไป บริเวณใกล้เคียงจะมีซุ้มส าหรับจ าหน่ายโอมาโมริ หรือเคร่ืองราง ถัดจากซุ้ม
เคร่ืองรางจะเป็นน ้ าตกเล็กๆ ที่ท่านโชกุนเคยใช้ในพิธีชงชา เดินตามเนินมาจะมีร้านน ้ าชาเล็กๆ อยู่
ท่ามกลางตน้สน ก่อนถึงทางออกมีวหิารไมห้ลงัเล็กดา้นในประดิษฐานรูปแกะสลกัเทพ “ฟุโดเมียวโอ” 
เช่ือว่าสร้างขี้นโดยพระโคโบ ไดชิ สามารถกราบไหวแ้ละเขียนค าอธิฐานลงบนแผ่นไมเ้อมะผูกไวเ้พือ่
ขอพรได ้

https://japanesian.id/musim-gugur-di-jepang/kinkakuji-autumn
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เส้นทางจากที่พกั Kanku Joytel Hotel ไปวดัปราสาททอง คินคะคุจิ ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 34 นาที ในระยะทาง 102 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.18  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทาง Kanku Joytel Hotel - วดัปราสาททอง คินคะคุจิ 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 
รูปที่ 4.19 พระราชวงัเกียวโต (Kyoto Imperial Palace) 

(ที่มา : https://zekkeijapan.com/spot/index/36) 
 

ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
ในอดีตเคยเป็นที่ประทบัขององคพ์ระจกัรพรรดิตั้งแต่สมยัเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศ 

พระราชวงัเกียวโตตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอนักวา้งขวางที่เรียกว่า Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่งน้ียงัเป็น
ที่ตั้งของพระราชวงั Sento Imperial Palace พระราชวงัที่ใชใ้นการพ  านกัของอดีตพระจกัรพรรดิ ภายใน
มีส่วนที่ส าคญัไดแ้ก่ สวนญี่ปุ่ นที่กวา้งขวางพร้อมสระน ้ า โรงน ้ าชา หอ้งรับรองขนุนางที่มีรูปเสือ นกกะ
เรียน ซากุระ วาดอยูบ่นประตูบานเล่ือน ประตูเค็นเรอิมง ประตูใหญ่ของพระราชวงัเกียวโต เป็นทาง
เสด็จเขา้ออกของพระจกัรพรรดิ  

https://www.google.com/maps
https://zekkeijapan.com/spot/index/36
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เส้นทางจากวดัปราสาททอง คินคะคุจิ ไปพระราชวงัเกียวโต ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 
15 นาที ในระยะทาง 4.4 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.20  ตวัอยา่งแผนทีเ่สน้ทางวดัปราสาททอง คินคะคุจิ - พระราชวงัเกียวโต 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 
รูปที่ 4.21 ยา่นกิอน (Gion) 

 (ที่มา : http://www.traveller.com.au/3-minute-guide-to-kyoto-gj3aya)  
 

ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
เป็นยา่นที่มีนักท่องที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหน่ึงในเกียวโต เน่ืองจากตอ้งการจะมา

สมัผสัเห็น “เกอิชา” ที่ขึ้นช่ือวา่พบเห็นไดย้ากมาก จุดที่เป็นไฮไลทข์องยา่นน้ีจะอยูท่ี่ถนน “ฮานาจิ โคจิ” 
ซ่ึงเป็นถนนสายเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ย ร้านอาหาร ร้านน ้ าชา ภตัตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรูหรา 
หลายร้านจะมี “เกอิชา” ไวค้อยบริการและมี “ไมโกะ” หรือเกอิชาฝึกหัดเป็นผูช่้วย ส่ิงที่น่าสนใจอีก
อยา่งหน่ึงของโรงละครที่เรียกว่า Gion Corner เป็นศูนยก์ารแสดงศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของญี่ปุ่ น มี
ทั้งการร่ายร าของไมโกะ การสาธิตพธีิชงชา การแสดงหุ่นกระบอก และอ่ืนๆ ที่จดัแสดงทุกวนั  

 

https://www.google.com/maps
http://www.traveller.com.au/3-minute-guide-to-kyoto-gj3aya


58 
 

 

เส้นทางจากพระราชวงัเกียวโต ไปย่านกิอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 นาที ใน
ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.22  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางพระราชวงัเกียวโต - ยา่นกิอน 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 
รูปที่ 4.23 ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) 

 (ที่มา : https://www.travelcaffeine.com/fushimi-inari-kyoto-japan-review-tips)  
 

ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
 เป็นศาลเจา้ช่ือดงัที่นักท่องเที่ยวรู้จกัอีกช่ือหน่ึงว่า “ศาลเจา้จ้ิงจอกขาว” เป็นศาลเจา้ในศาสนา
ชินโต สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แด่เทพ “อินาริ” เทพเจา้แห่งการกสิกรรม เพื่อให้พื้นที่บริเวณน้ีมีน ้ าอุดม
สมบูรณ์ ปลูกขา้วไดผ้ลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจา้แห่งน้ีมีรูปป้ันและสญัลกัษณ์เก่ียวกบัสุนกัจ้ิงจอก
ไวม้ากมาย ในต านานพื้นบา้นญี่ปุ่ นเช่ือว่าสุนัขจ้ิงจอกเป็นสัตวน์ าสารของเทพเจา้มีอิทธิฤทธ์ิพิเศษ
สามารถแปลงกายเป็นมนุษยไ์ด ้ ส่ิงที่น่าสนใจของการมาที่ศาลเจา้ “ฟูชิมิอินาริ” นอกจากมาสักการะ

https://www.google.com/maps
https://www.travelcaffeine.com/fushimi-inari-kyoto-japan-review-tips
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เทพเจา้แลว้ ยงัสามารถเดินเล่นลอดอุโมงคเ์สา “โทริอิ” กวา่หม่ืนตน้ เสาแต่ละตน้เป็นของห้างร้านหรือ
บริษทัต่างๆ ไดส้ร้างและน ามาถวายแด่เทพเจา้เพือ่ความเป็นสิริมงคล 
 

เส้นทางจากย่านกิอน ไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 43 นาที ใน
ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.24  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางยา่นกิอน - ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 
รูปที่ 4.25 เทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค 

 (ที่มา : https://ashdaywilltravel.wordpress.com/2017/04/15/nabana-no-sato-winter-illumination)    
 

ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไมท้ี่มีทุ่งดอกไมใ้ห้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถ

เที่ยวไดต้ลอดททั้งปี ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาวจะไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ 
เน่ืองจากมีไฮไลทก์ารประดบัไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น เพลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบไม่วา่จะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel Of Light) หรือการประดบัไฟในน ้ า (Water Illumination) 

https://www.google.com/maps
https://ashdaywilltravel.wordpress.com/2017/04/15/nabana-no-sato-winter-illumination
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เส้นทางจากศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ไปชมเทศกาลแสงสี ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค ใชเ้วลา
ในการเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 37 นาที ในระยะทาง 116 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.26  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ - สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค  

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 เส้นทางจากสวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค ไปที่พกั Hashima Daily Hotel ใชเ้วลาใน
การเดินทางประมาณ 36 นาที ในระยะทาง 30.2 กิโลเมตร 

 

 
รูปที่ 4.27  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางสวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค - Hashima Daily Hotel 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 นาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง - ศาลเจ้าอะสึตะ จินงู - พิพิธภัณฑณ์รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศน่ัง
รถไฟชินคนัเซ็น ชมทิวทัศน์สองข้างทาง – บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ 
 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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รูปที่ 4.28 ศาลเจา้โอสึคนันง (Osu Kannon) 

 (ที่มา : https://hiveminer.com/Tags/japan,nikond5000) 
 

 ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
 เป็นหน่ึงในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นวดัประจ าตระกูล 
“โอดะ” นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” เคยพกัอยูเ่ม่ือคร้ังเป็นตวัประกนั อนัเป็น
ประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของยา่นโอสึ Osu เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และวฒันธรรม
สมัยใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของนาโกย่า ซ่ึงนอกจากคนญี่ปุ่ นแล้วนักท่องเที่ยว
ต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ทานอาหาร และชม
วฒันธรรมโอตะคุอยา่งเตม็อ่ิมที่ยา่นชอ้ปป้ิงเก่าแก่สมยั “เอโดะ” อยา่ง Osu Shopping Arcade 
 
 เส้นทางจากที่พกั Hashima Daily Hotel ไปศาลเจา้โอสึคนันง ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 
35 นาที ในระยะทาง 32.2 กิโลเมตร 
 

 
รูปที่ 4.29  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทาง Hashima Daily Hotel - ศาลเจา้โอสึคนันง 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 

https://hiveminer.com/Tags/japan,nikond5000
https://www.google.com/maps
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รูปที่ 4.30 พพิธิภณัฑร์ถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park) 

 (ที่มา : https://www.japan-guide.com/e/e3314.html)  
 
 ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
 พิพิธภณัฑ์รถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park) เป็นพิพิธภณัฑ์ของบริษทั Central Japan 
Railways (JR Central) ที่เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2011 มีส่ิงที่น่าสนใจอยา่งรถไฟที่เคยใชง้านมาแลว้มากกว่า 
39 ขบวน ถูกน ามาจดัแสดงในพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี ภายในถูกแบ่งออกเป็นหอ้งนิทรรศการต่างๆ เพือ่ใหผู้ท้ี่
สนใจสามารถเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและความกา้วหน้าของรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่ น ผูเ้ขา้ชม
สามารถสนุกและเพลิดเพลินกบัการทดลองเป็นพนักงานเจา้หน้าที่ที่ให้บริการบนรถไฟชินคนัเซ็นได้
ด้วยตนเอง ในรถไฟจ าลองอย่างชินคันเซ็นรุ่นแรก N700 หรือรถไฟอ่ืน และในส่วนอ่ืนๆ ของ
พพิธิภณัฑย์งัมีส่ิงที่น่าสนใจไวค้อยใหบ้ริการอีกมากมาย 
 
 เส้นทางจากศาลเจา้โอสึคนันง ไปพิพิธภณัฑร์ถไฟ (SCMAGLEV and Railway Park) ใชเ้วลา
ในการเดินทางประมาณ 29 นาที ในระยะทาง 20.9 กิโลเมตร 
 

 
รูปที่ 4.31  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางศาลเจา้โอสึคนันง ไปพพิธิภณัฑร์ถไฟ  

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 

https://www.japan-guide.com/e/e3314.html
https://www.google.com/maps
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รูปที่ 4.32  ตวัอยา่งสถานีรถไฟนาโกยา่ (Nagoya Station) 

(ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0RvS0Ly1MGY) 
 

 ความส าคญัของสถานที่ท่องเที่ยว 
 เป็นจุดศูนยก์ลางของการให้บริการรถไฟ (JR Central) ภูมิภาคคนัไซ หนาแน่นไปด้วยผูค้น
มากมายที่หลัง่ไหลมาใชบ้ริการไม่ขาดสายบริเวณรอบๆ สถานียงัเตม็ไปดว้ยตึกสูงและแหล่งท่องเที่ยว
ส าคญัๆ เช่น สองตึกแลนด์มาร์คแห่งนาโกยา่ JR Central Towers และ Midland Square ยา่นศูนยก์ารคา้
คึกคกัอยา่ง Oasis 21 หรือธีมปาร์คที่มีสถาปัตยกรรมสมยัเมจิอยา่ง Meijimura เป็นตน้ นอกจากน้ีภายใน
สถานีรถไฟ นาโกยา่ ยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวที่รอการเดินทาง ให้บริการทั้ง
ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ที่ระลึก สินคา้แบรนดด์งั เป็นตน้  
 
 เส้นทางจากพิพิธภณัฑร์ถไฟ ไปสถานีรถไฟนาโกยา่ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 27 นาที 
ในระยะทาง 16.2 กิโลเมตร 
 

 
รูปที่ 4.33  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางพพิธิภณัฑร์ถไฟ ไปสถานีรถไฟนาโกยา่ 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 

https://www.youtube.com/watch?v=0RvS0Ly1MGY
https://www.google.com/maps
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 เส้นทางจากสถานีรถไฟนาโกย่า - สถานีรถไฟโตเกียว ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 15 นาที ในระยะทาง 366 กิโลเมตร 
 

 
รูปที่ 4.34  ตวัอยา่งแผนที่เสน้ทางสถานีรถไฟนาโกยา่ – สถานีรถไฟโตเกียว 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 

 เสน้ทางจากสถานีรถไฟโตเกียว ไปที่พกั Shinagawa Prince Hotel ใชเ้วลาในการเดินทาง
ประมาณ 15 นาที ในระยะทาง 366 กิโลเมตร 
 

 
รูปที่ 4.35  ตวัอยา่งแผนทีเ่สน้ทางสถานีโตเกียว - Shinagawa Prince Hotel 

(ที่มา : https://www.google.com/maps) 
 
 
 

https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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 ตารางตรวจสอบเส้นทางการเดนิทางด้วยรถไฟ 

 
รูปที่ 4.36  ตวัอยา่งตารางเดินทางรถไฟชินคนัเซ็น นาโกยา่ - โตเกียว 

(ที่มา : https://www.hyperdia.com) 
 

 
รูปที่ 4.37  ตวัอยา่งตารางบอกเวลาและระยะทางรถไฟชินคนัเซ็น 

(ที่มา : https://www.hyperdia.com) 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ท าการยืนยันรายการน าเที่ยว 
 ตรวจสอบรายการน าเที่ยวที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่จากบริษทัน าเที่ยวในญี่ปุ่ นตอบกลบัมาเป็น
ใบ Confirm เม่ือตรวจสอบได้รายการน าเที่ยวที่ตอ้งการแล้วให้ท  าการยืนยนัเพื่อขอราคาในการคิด
ตน้ทุน ก าไรขาดทุน และราคาขาย 
 
 
 
 

https://www.hyperdia.com/
https://www.hyperdia.com/
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 ขั้นตอนที่ 4 วิธีการคดิราคาขาย 
 ตวัอยา่งวธีิการคิดราคาขาย 
 

ราคาเส้นทางน าเทีย่วประเทศญี่ปุ่ น 
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 

 
ที่ รายการ ราคา (เยน) อตัราแลกเปล่ียน ราคา (บาท) 
1 LAND 

   Hotel                                
   Lunch (x2)        
   Driver 
   Other 

 
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 

2 Entrance Fee   
   คินคะคุจิ 
  สวนทาบะนะ 
  พพิธิภณัฑร์ถไฟ 

 
400 

2,300 
1,000 

 
0.28 
0.28 
0.28 

 
112 
644 
280 

3 TICKET  
   ตัว๋เคร่ืองบิน 
   ตัว๋รถไฟชินคนัเซ็น 

   
14,000 
7,940 

4 ค่าด าเนินงาน    4,457 
รวม 46,193 

ราคาขาย       47,999 ก าไร/ท่าน    1,806  
ตารางที่ 4.2  ตวัอยา่งตารางค านวณราคาขาย, ตน้ทุน, ก  าไร  

 
* อตัราแลกเปล่ียนเงินเยน ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2561  
* ราคาตัว๋เคร่ืองบินอา้งอิงราคาจากเวบ็ไซต ์www.airasia.com ณ วนัที่ 2 ตุลาคม 2561 
* ราคาตัว๋ JR Pass ไดท้  าการสอบถามและอา้งอิงราคาจากเวบ็ไซต ์https://lostripthailand.com ณ วนัที่ 3 
ตุลาคม 2561 

 

https://lostripthailand.com/
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  ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอขายออกสู่ตลาด  
 น าโปรแกรมน าเที่ยวขายสู่ตลาดออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ ไลน์ หรือขายผา่นหนา้ร้านที่มี

พนักงานขายให้บริการแก่ลูกคา้ที่มาติดต่อขอซ้ือไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ขาจร หรือตวัแทนจดัจ าหน่าย เม่ือ
ลูกคา้ยนืยนัการสัง่ซ้ือฝ่ายขายจะท าการส่งขอ้มูลการเดินทางใหลู้กคา้ไดท้ราบ  

 
 ขั้นตอนที่ 6 บริการหลังการขาย 
 จดัเตรียมเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการประกอบน าเที่ยวใหก้บัลูกคา้และหัวหนา้ทวัร์ เช่น โปรแกรม
น าเที่ยว ป้ายช่ือติดกระเป๋า ใบกงศุลการกร ใบตม. ขอเขา้เมือง เอกสารส าคญัที่หัวหน้าทวัร์ตอ้งใชใ้น
การประกอบน าเที่ยว เม่ือถึงก าหนดการเดินทางพนักงานที่มีหน้าที่ในการส่งกรุ๊ปทวัร์จะคอยอ านวย
ความสะดวกใหก้บัลูกที่สนามบิน เช่น ตรวจรายช่ือผูเ้ดินทาง ติดป้ายช่ือกระเป๋า ยกสมัภาระที่ตอ้งโหลด 
เป็นตน้ 

 รูปแบบโปรแกรมน าเที่ยว 

 
รูปที่ 4.38  ตวัอยา่งแบนเนอร์ในการขาย 

 
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N 

สัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ชมทวิทัศน์ผ่านเส้นทางภูเขาไฟฟูจิ 
ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ 

อิ่มอร่อยจุใจกับ บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
ช้อปป้ิงอสิระเต็มวัน ! ! 
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สายการบิน Air Asia          ไฮไลท์   เดินเที่ยวย่านเมืองเก่าเกอิชา ย่านกิอน 
ประเทศ ญี่ปุ่ น (เกียวโต, นาโกย่า, โตเกียว)        ลอดซุ้มประตูศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ระยะเวลา 5D3N ราคาเร่ิมต้น 47,999        เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟความเร็วสูง 
ก าหนดการเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

13.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาร์เตอร์
สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

14.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ที่พัก KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง วัดคนิคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่านกิอน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เทศกาลแสงสี สวน
นาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่า 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาท
ทอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้

ดัดแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหมใ้นปี 
พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้่านไดด่ื้ม
ด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าที่สามารถสะทอ้นให้
เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่างงดงาม จากนั้นน าท่านสู่  
พระราชวังเกียวโต ในอดีตเคยเป็นที่ประทบัขององค์

พระจกัรพรรดิมาตั้งแต่สมยัเกียวโตยงัเป็นเมืองหลวงของประเทศก่อนจะยา้ยไปยงัโตเกียว
เช่นปัจจุบนั พระราชวงัเกียวโตตั้ งอยู่ในพื้นที่สวนอันกวา้งขวางที่เรียกว่า Kyoto Gyoen 
ภายในสวนแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของพระราชวงั Sento Imperial Palace อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ 
ย่านกิอน ยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่มีช่ือเสียงของเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
จากทัว่ทุกมุมโลกต่างมุ่งหวงัวา่จะไดพ้บ “เกอิชา” ที่ไม่ไดอ้อกมาใหพ้บเห็นไดง้่ายๆ ไฮไลท์
ของยา่นน้ีจะอยูท่ี่ถนน ฮานามิ โคจิ ซ่ึงเป็นถนนเสน้เล็กๆ ยาวไม่ถึงหน่ึงกิโลเมตรแต่เต็มไป
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ดว้ย ร้านอาหาร ร้านน ้ าชา ภตัตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรูหรา หลายร้านในยา่นน้ีจะ
มี “เกอิชา” มาคอยใหบ้ริการ จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนที่มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพนัธุ์ธญัญาหาร น า
ท่านสักการะ พระแม่โพสพ และเทพจ้ิงจอกที่ชาวญี่ปุ่ นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผูค้อยน า
ข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์
ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ที่มี
จ  านวนมากมาย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
เ มืองนาโกย่า  น าท่านชม เทศกาลแสงสี 
Nabana no Sato Winter Illumination ณ 
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม ้
ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต้ลอดทั้งปีในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอด
จนถึงปลายฤดูหนาว จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพเิศษเน่ืองจากมีไฮไลทก์ารประดบัไฟขนาด
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่
จะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือการประดบัไฟในน ้ า (Water Illumination) **
อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย** 

พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ศาลเจ้าโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถไฟชินคันเซ็น – บุฟ
เฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอซึคันนง เป็นหน่ึง
ในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นวดัประจ าตระกูล “โอดะ” 

นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” เคย
พกัอยูเ่ม่ือคร้ังเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวติัศาสตร์หน้า
หน่ึงของย่านโอสึ Osu เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมสมัยใหม่ และยงัเป็นจุด
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของนาโกยา่ ซ่ึงนอกจากคนญี่ปุ่ น
แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน 

นกัท่องเที่ยวจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเต็ม
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อ่ิมที่ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่สมัย “เอโดะ” อย่าง Osu Shopping Arcade น าท่านเดินทางสู่  
พิพิธภัณฑ์รถไฟ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่อยูใ่นความดูแล
ของบริษทั Central Japan Railway (JR CENTRAL) 
เปิดให้บริการในปี ค.ศ.2011 เป็นศูนยใ์ห้ความรู้
เก่ียวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าเร่ืองรถไฟ
ความเร็วสูงของญี่ปุ่ น ภายในมีนิทรรศการเก่ียวกบั
ประวติัของรถไฟทุกขบวนทั้งปลดประจ าการและ
รถไฟรุ่นใหม่ๆ ใหไ้ดช้มกนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ สถานีรถไฟนาโกย่า เพือ่เดินทางสู่ โตเกียว ก่อนขึ้นขบวนรถไฟ ท่านสามารถเลือก

ซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานีมารับประทานบนขบวนรถไฟได ้ เช่น “เบนโตะ” ขา้วกล่อง
ขึ้นช่ือสไตลญ์ี่ปุ่ น และเมนูอ่ืนๆ ในขบวนรถไฟยงัมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจาก
พนักงานให้ท่านได้เลือกซ้ืออีกด้วย (เพื่อความแน่นอนในการเลือกอาหารที่ มีความ
หลากหลายและไม่ตอ้งเส่ียงดวงเร่ืองอาหารบนขบวนรถไฟจะมีบริการหรือไม่ท่านควรเลือก
ซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการดว้ยตนเองดีที่สุด) ประเทศญี่ปุ่ นขึ้นช่ือเร่ืองการเดินทางตรงต่อเวลาคณะ

ผูเ้ดินทาง ควรเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นขบวนรถไฟคร่ึง
ช่ัวโมง เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในกรณีตกเที่ยวเดินทาง เม่ือ
รถไฟทะยานสู่ มหานครโตเกียว ตลอดสองขา้งทางของท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของตน้ไมห้ลากสีสนัในช่วง
ฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีกบับรรยากาศที่ช่วยให้หลงไหลผ่าน ภูเขา
ไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดงอาทิตยอุ์ทัย เม่ือถึงจุดหมาย

ปลายทาง สถานีโตเกียว น าท่านกลบัสู่ที่พกัอิสระตามอธัยาศยั 
พักที่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพเิศษที่มีขาปูยกัษ์

ใหท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติปู พร้อมน ้ าจ้ิมสไตลญ์ี่ปุ่ นอยา่งจุใจ 

วันที่ส่ี  อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเตม็วนั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทาง
สู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
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- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพือ่อุทิศและเป็นที่สถิตยว์ญิญาณ
ขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิที่มีความส าคญักบัประเทศญี่ปุ่ นยุค
ปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัมากที่สุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดับ รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่
ก  าลังมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงั
สามารถหาได้จากที่น่ีอีกด้วย หรือถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดบัโลก 
อาทิ  CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA 
TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบให้
เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE 
สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกด้วย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกบั “ฮาจิ
โกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดท
แฟชัน่สไตล์โตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและ
แฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะ
เลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนียแ์ลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 
จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้น
บาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภยัใน
ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่
จากภาพยนตร์การร์ตูนเร่ืองดงั Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขยา่ขวญักบับา้นผสิีงใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะได้
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สมัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พร้อมผองเพือ่นการ์ตูน
อีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์ท่านสามารถใช้บัตร 
JR Pass ในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท JR ทุกประเภท เช่น รถไฟ
ทุกขบวนของ JR รถไฟชินคันเซ็น (ยกเว้นชินคันเซ็นขบวน โนโซมิ และ มิซุโฮะ) เรือ
เฟอร์ร่ี รถบัส รถไฟใต้ดิน ได้ทั่วเมืองโตเกียว อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค ่า ตาม
อัธยาศัย 

พักที่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า             สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
14 .0 5 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ **บริการน ้าด่ืมวันละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการท่องเที่ยว** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/

ทริป/ต่อท่าน*** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
หมายเหตุ ต๋ัวเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 

วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้า

เมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น 

เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทาง

ทวัร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าตัว๋รถไฟ JR PASS  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ  
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคน

ไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศ
ใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่นอกเหนือ
รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคน

ไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ

ทางบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00 น. - 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร
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การยกเลิกที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพือ่ท  าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคือน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้  

2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ
จดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

5. หากนักท่องเที่ยวไม่มีการน า Exchange Order ไปเปล่ียนเป็นบตัร JR Pass และตอ้งการขอเงิน
คืน นักท่องเที่ยวตอ้งน า Exchange Order มาท าเร่ือง Refund ภายในระยะเวลา 90 วนั นับจากวนัที่ทาง
บริษทัฯ ออกให้ มิฉะนั้น Exchange Order ฉบบันั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถน ามาใชไ้ดอี้ก และ 
ไม่สามารถน ากลบัมาท า Refund ได ้

หมายเหตุ 
1. อัตราค่าธรรมเนียมการท า REFUND 20% จากราคาหน้าตัว๋เต็มจ านวน (ค่าเงินเยน) 

ของประเภทนั้นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอท าการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง) ระยะเวลา
ในการท าเงินคืน 6 เดือน ตอ้งส่งคืน Exchange Order มาที่บริษทั เพื่อท าการขอ Refund ภายใน 90 วนั 
นบัจากวนัที่สัง่ซ้ือ กรุณาจดัส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพือ่ป้องกนัการสูญหาย เพราะถา้ Exchange 
Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถน ามาท า refund ได ้

2. ถา้ Exchange Order หรือ บตัร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถออก
บตัรใบใหม่ทดแทนใหไ้ด ้และไม่สามารถท าเร่ืองคืนเงินใหไ้ดเ้ช่นกนั 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการเดินทาง 

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 

ค  าน าหนา้ช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา 

ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทน

บริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น  
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9. การน า Exchange Order ไปแลกเป็นบตัร JR Pass ที่ JR Ticket Office นกัท่องเที่ยวจะตอ้งแสดง
หนังสือเดินทางกบัเจา้หน้าที่ดว้ย หากวีซ่าของท่านระบุวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเป็นอยา่งอ่ืน อาทิ 
เ ช่น TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรืออ่ืนๆ นอกเหนือจาก TEMPORARY 
VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบตัร JR Pass ได ้

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 

ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าววมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพชื และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น 

ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่
ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

 5.1.1 จากการปฎิบติังานในคร้ังน้ีผูจ้ดัท  าได้เรียนรู้วิธีการท างานในหลายๆ ฝ่ายของสถาน
ประกอบการและน าความรู้ที่ไดม้าต่อยอดในการจดัท าโครงงานสหกิจ เน้ือหาในเล่มจะเป็นการเรียบ
เรียงวธีิการจดัท าโปรแกรมน าเที่ยวประเทศญี่ปุ่ นเสน้ทาง เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว มีจุดเด่นคือ การเพิม่
รายการน าเที่ยวโดยสารบางเสน้ทางดว้ยรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเดือนกนัยายน 
ถึง พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 5 วนั 3 คืน ในราคา 47,999 บาท ซ่ึงยงัแสดงขั้นตอนการวางแผนเสน้ทาง
น าเที่ยว วธีิการคิดราคาขาย วธีิการซ้ือบตัรโดยสาร “รถไฟชินคนัเซ็น” และสายการบิน การน าเสนอขาย 
ตลอดจนการบริการหลงัการขายที่ดีต่อลูกคา้ เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจจะศึกษาหรือตอ้งการน าไป
เป็นคู่มือในการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น ท  าใหส้ถานประกอบการมีโปรแกรมน าเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เกิด
ขี้นเพือ่น าเสนอขายต่อลูกคา้ 
 ขอ้มูลในการจดัท าโปรแกรมผูจ้ดัท  าได้ท  าการศึกษาอย่างละเอียดจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต 
สอบถามจากพนักงานที่ปรึกษา และสอบถามการซ้ือบตัรโดยสาร JR PASS บางส่วนที่จ  าเป็นต่อการ
จดัท าโปรแกรม จากตวัแทนจ าหน่าย (บริษทั Lostrip (Thailand) Co., Ltd.) เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้ง
สมบูรณ์ในการจดัท าโครงงานสหกิจเร่ือง การจดัโปรแกรมน าเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น “Shinkansen Autumn 
Fall in love” 
 
 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  5.1.2.1 ขอ้มูลในการเรียบเรียงเอกสารมีความซับซ้อนท าให้มีเน้ือหาบางรายการที่ไม่
สามารถอธิบายออกมาไดส้มบูรณ์ถูกหลกัวชิาการ 
  5.1.2.2 เน้ือหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถไฟชินคนัเซ็นพนกังานที่ปรึกษาไม่สามารถให้
ค  าตอบในการจดัท าโครงงานได ้เน่ืองจากบริษทัไม่มีการโปรแกรมน าเที่ยวในลกัษณะน้ีมาก่อน 
  5.1.2.3 ราคาบตัรโดยสาร JR PASS และ อตัราค่าแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตอ้งท าการตวจสอบอยา่งละเอียด 
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 5.1.3 ขอเสนอแนะนกัศึกษา 

  5.1.3.1 พยายามท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาที่จะท า บรรยายรายละเอียดจากขอ้มูลของ
นกัวชิาการท่านอ่ืนๆ ที่มีการเรียบเรียงเน้ือหาที่ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
  5.1.3.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการรถไฟชินคนัเซ็นผูจ้ดัท  าไดท้  าการศึกษาอยา่งดีทั้ง
จากหนงัสือ เวบ็ไซต ์และสอบถามจากตวัแทนจ าหน่ายบตัร JR PASS (บริษทั Lostrip (Thailand) Co., 

Ltd.) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
  5.1.3.3 ตอ้งท าการตรวจเช็คทุกคร้ังหากมีการจดัท าโปรแกรมในช่วงเวลาอ่ืน เพราะ
ราคาจะมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
  5.1.3.4 ก่อนเวลาออกทวัร์ควรเตรียมเอกสารส าคญัต่างๆ ของนักท่องเที่ยวให้พร้อม
เพือ่ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการเดินทางท่องเที่ยว 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ท าใหไ้ดรู้้ถึงขีดความสามารถของตนเอง 
  5.2.1.2 ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ขั้นตอนการท างานสามารถที่จะเป็นพนกังานที่มีประสิทธิภาพ 
  5.2.1.3 ท  าให้กล้าจะแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการและการด าเนินงาน 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 ในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการขายผูจ้ ัดท ายงัไม่มีความรู้มากพอในการตอบ
ค าถามลูกคา้ จึงท าใหบ้างคร้ังลูกคา้เกิดความสบัสน 
  5.2.2.2 ในช่วงที่มีงานเข้ามามากๆ ท าให้การท างานมีความผิดพลาดอยู่บ่อยคร้ัง 
เน่ืองจากตอ้งท างานแข่งกบัเวลา  

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1 ในระหว่างที่พนักงานที่ปรึกษามีงานเขา้มามากๆ ท าให้ผูจ้ดัท  าไดมี้โอกาสได้
ศึกษาวธีิการท างานจากการปฏิบตัิงานจริง 
  5.2.3.2 หากตอ้งการทราบรายละเอียดของงานจะตอ้งกลา้เดินเขา้ไปถามไม่ตอ้งรอให้
พนกังานที่ปรึกษาเรียกเขา้ไปหา 
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  5.2.3.3 ผูจ้ดัท  าจะตอ้งเตรียมตวัและเรียนรู้วิธีการท างานให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะสามารถ
ตอบค าถามลูกคา้ได ้
  5.2.3.4 ในช่วงเวลาคบัขนัผูจ้ดัท  าสามารถเป็นตวัแทนในการปฏิบติังานในคร้ังนั้นๆ 
ไดโ้ดยสามารถรับเร่ืองแทนพนกังานที่ปรึกษาได ้
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปภาพปฏิบติังานในต าแหน่งประชาสมัพนัธ ์(Reception) 
 
 

 
รูปภาพปฏิบติังานในต าแหน่งปฏิบติังาน (Operation) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพส่งกรุ๊ปทวัร์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบินดอนเมือง 
 
 

 
รูปภาพส่งกรุ๊ปทวัร์ไปท่องเที่ยวที่ประเทศตุรกี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รูปแบบโปรแกรมน าเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N 
สัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ชมทวิทัศน์ผ่านเส้นทางภูเขาไฟฟูจิ 

ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ 
อิ่มอร่อยจุใจกับ บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 

ช้อปป้ิงอสิระเต็มวัน ! ! 
 

สายการบิน Air Asia     ไฮไลท์   เดินเที่ยวย่านเมืองเก่าเกอิชา ย่านกิอน 
ประเทศ ญี่ปุ่ น (เกียวโต, นาโกย่า, โตเกียว)   ลอดซุ้มประตูศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ระยะเวลา 5D3N ราคาเร่ิมต้น 47,999   เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟความเร็วสูง 
ก าหนดการเดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 
 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

13.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาร์
เตอร์สายการบิน AIR ASIA เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

14.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ที่พัก KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่สอง วัดคนิคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่านกิอน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เทศกาลแสงสี สวน
นาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ วัดคนิคะคุจิ หรือ ปราสาท
ทอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่าน

ไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้
ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498 
ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม 
ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้ าที่
สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่าง
งดงาม จากนั้นน าท่านสู่  พระราชวังเกียวโต ในอดีต

เคยเป็นที่ประทบัขององค์พระจกัรพรรดิมาตั้งแต่สมัยเกียวโตยงัเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศก่อนจะยา้ยไปยงัโตเกียวเช่นปัจจุบนั พระราชวงัเกียวโตตั้งอยูใ่นพื้นที่สวนอัน
กวา้งขวางที่เรียกว่า Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของพระราชวงั Sento 
Imperial Palace อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ ย่านกิอน ยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่มีช่ือเสียงของ
เกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกต่างมุ่งหวงัว่าจะได้พบ 
“เกอิชา” ที่ไม่ไดอ้อกมาให้พบเห็นไดง้่ายๆ ไฮไลทข์องยา่นน้ีจะอยูท่ี่ถนน ฮานามิ โคจิ 
ซ่ึงเป็นถนนเส้นเล็กๆ ยาวไม่ถึงหน่ึงกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านน ้ าชา 
ภตัตาคารที่ตกแต่งแบบโบราณแต่ดูหรูหรา หลายร้านในย่านน้ีจะมี “เกอิชา” มาคอย
ใหบ้ริการ จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจา้ที่เป็นที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนที่มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพชืพนัธุ์ธญัญาหาร 
น าท่านสักการะ พระแม่โพสพ และเทพ
จ้ิงจอกที่ชาวญี่ปุ่ นช่ือวา่เป็น ทูตสวรรค ์ผู ้
คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงั
โลกมนุษย ์ท่านจะได้ต่ืนตากับรูปป้ัน
ของเทพจ้ิงจอก ที่ มี จ  านวนมากมาย 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า 
น าท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซา
โตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต้ลอด
ทั้งปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ



 

 

เน่ืองจากมีไฮไลทก์ารประดบัไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบั
การแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ
การประดบัไฟในน ้ า (Water Illumination) **อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย** 

พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ศาลเจ้าโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟ – เปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถไฟชินคันเซ็น – บุฟ
เฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอซึคันนง เป็น
หน่ึงในสามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น และเป็นวดัประจ าตระกูล 

“โอดะ” นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึง “โทกุงาวะ อิ
เอะยาสุ” เคยพกัอยู่เม่ือคร้ังเป็นตวัประกัน อันเป็น
ประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของยา่นโอสึ Osu เป็นเมืองที่
ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวฒันธรรม
สมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของ
นาโกย่า  ซ่ึงนอกจากคนญี่ปุ่ นแล้วนักท่องเที่ยว

ต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ทาน
อาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเต็มอ่ิมที่ย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่สมยั “เอโดะ” อยา่ง 
Osu Shopping Arcade น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์รถไฟ เป็นพพิธิภณัฑท์ี่อยูใ่นความ
ดูแลของบริษัท Central Japan Railway (JR CENTRAL) เปิดให้บริการในปี ค.ศ.2011 
เป็นศูนย์ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและ
ความกา้วหนา้เร่ืองรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่ น 
ภายในมีนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัของรถไฟ
ทุกขบวนทั้ งปลดประจ าการและรถไฟรุ่น
ใหม่ๆ ใหไ้ดช้มกนั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ สถานีรถไฟนาโกย่า เพื่อเดินทางสู่ โตเกียว ก่อนขึ้นขบวนรถไฟ ท่านสามารถ

เลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมในสถานีมารับประทานบนขบวนรถไฟได ้เช่น “เบนโตะ” 
ขา้วกล่องขึ้นช่ือสไตลญ์ี่ปุ่ น และเมนูอ่ืนๆ ในขบวนรถไฟ
ยงัมีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมจากพนักงานให้
ท่านได้เลือกซ้ืออีกด้วย (เพื่อความแน่นอนในการเลือก
อาหารที่มีความหลากหลายและไม่ต้องเส่ียงดวงเร่ือง
อาหารบนขบวนรถไฟจะมีบริการหรือไม่ท่านควรเลือก



 

 

ซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการดว้ยตนเองดีที่สุด) ประเทศญี่ปุ่ นขึ้นช่ือเร่ืองการเดินทางตรงต่อเวลา
คณะผูเ้ดินทาง ควรเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นขบวนรถไฟคร่ึงช่ัวโมง เพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดในกรณีตกเที่ยวเดินทาง เม่ือรถไฟทะยานสู่ มหานครโตเกียว ตลอดสองขา้งทาง
ของท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของตน้ไมห้ลากสีสันในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียน
สีกบับรรยากาศที่ช่วยให้หลงไหลผ่าน ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์แห่งดินแดงอาทิตยอุ์ทัย 
เม่ือถึงจุดหมายปลายทาง สถานีโตเกียว น าท่านกลบัสู่ที่พกัอิสระตามอธัยาศยั 

พักที่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพเิศษที่มีขาปู

ยกัษใ์หท้่านไดล้ิ้มลองรสชาติปู พร้อมน ้ าจ้ิมสไตลญ์ี่ปุ่ นอยา่งจุใจ 

วันที่ส่ี  อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือ
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 
- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์

วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับ
ประเทศญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญี่ปุ่ นยคุปัจจุบนั
มากที่สุด   

- ย่านฮาราจูก ุแหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคือคนที่
ก  าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงั
สามารถหาไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย หรือถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดท้ี่น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดินกนัเตม็ถนนเหมือนกบัถนนสายแบ
รนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบั
โ ล ก  อ า ทิ  CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รื อ ส าวก 
ONITSUKA TIGER ที่ ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที่  
SHOP นี้ มี แบบ ใ ห้ เ ลื อ กสรรม ากมาย  อี กทั้ ง ยั ง มี ร้ านขายตุ๊ ก ต า  KITTY 
DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี 
SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES 
GARCONS อีกด้วย  



 

 

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกับ 
“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว 
อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ ตึก  (109) อิจิมารุคิว ทั้ งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญี่ปุ่ นในฤดูกาลต่างๆ อีกมากมาย หรือหากท่านใด
มีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพิม่ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
ดีสนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่
สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเล
และใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้
ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
(ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยใน
ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัว
ใหม่จากภาพยนตร์การร์ตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผีสิงใน 
Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพร้อม
กบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้มัผสักบัตวั
การ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีก
มากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์ท่านสามารถใช้บัตร 
JR Pass ในการเดินทางรถโดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท JR ทุกประเภท เช่น 
รถไฟทุกขบวนของ JR รถไฟชินคันเซ็น (ยกเว้นชินคันเซ็นขบวน โนโซมิ และ มิซุ
โฮะ) เรือเฟอร์ร่ี รถบัส รถไฟใต้ดิน ได้ทั่วเมืองโตเกียว อิสระอาหารกลางวัน และ
อาหารค า่ ตามอัธยาศัย 

พักที่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า          สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
14 .0 5 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการ **บริการน ้าด่ืมวันละ 1 ขวดในวนัที่มีรายการท่องเที่ยว** 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 

บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
หมายเหตุ ต๋ัวเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าตัว๋รถไฟ JR PASS  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ  
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000  บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคน

ไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ  านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 
บาท** 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่

เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอน

การตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ 

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 



 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคน

ไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารอง

ที่นัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่ง

น้อย 21 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการ

ของทางบริษทัดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และเสาร์ เวลา 9.00 น. - 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุท า

การของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์

อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทั

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่ท  าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคือน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 

 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แลว้  

2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงิน

ค่าบริการ 

3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จดัการน าเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการ

คืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

5. หากนักท่องเที่ยวไม่มีการน า Exchange Order ไปเปล่ียนเป็นบตัร JR Pass และตอ้งการขอ
เงินคืน นักท่องเที่ยวตอ้งน า Exchange Order มาท าเร่ือง Refund ภายในระยะเวลา 90 วนั นับจาก
วนัที่ทางบริษทัฯ ออกให ้มิฉะนั้น Exchange Order ฉบบันั้นจะกลายเป็นโมฆะ ไม่สามารถน ามาใช้
ไดอี้ก และ ไม่สามารถน ากลบัมาท า Refund ได ้

หมายเหตุ 
1. อตัราค่าธรรมเนียมการท า REFUND 20% จากราคาหนา้ตัว๋เตม็จ านวน (ค่าเงินเยน) 

ของประเภทนั้ นๆ ต่อ 1 ใบ กรณีขอท าการ Refund (ขอคืนเงิน กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง) 
ระยะเวลาในการท าเงินคืน 6 เดือน ตอ้งส่งคืน Exchange Order มาที่บริษทั เพื่อท าการขอ Refund 
ภายใน 90 วนั นับจากวนัที่สั่งซ้ือ กรุณาจดัส่งแบบ ลงทะเบียน หรือ EMS เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
เพราะถา้ Exchange Order สูญหาย หรือฉีกขาด จะไม่สามารถน ามาท า refund ได ้

2. ถา้ Exchange Order หรือ บตัร JR Pass สูญหาย หรือ ถูกขโมย ทางเราไม่สามารถ
ออกบตัรใบใหม่ทดแทนใหไ้ด ้และไม่สามารถท าเร่ืองคืนเงินใหไ้ดเ้ช่นกนั 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืน

เงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 



 

 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย

กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการ

เดินทาง ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า 

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

นอ้ยกวา่ที่ทางบริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 

บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น

ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ

งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอ

ราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทน

บริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น  

9. การน า Exchange Order ไปแลกเป็นบตัร JR Pass ที่ JR Ticket Office นักท่องเที่ยวจะตอ้ง
แสดงหนงัสือเดินทางกบัเจา้หน้าที่ดว้ย หากวซ่ีาของท่านระบุวตัถุประสงคใ์นการเดินทางเป็นอยา่ง
อ่ืน  อ าทิ  เ ช่น  TRAINEE, ENTERTAINER, REENTRY PERMIT หรือ อ่ืนๆ  นอก เหนือจาก 
TEMPORARY VISTIOR ท่านจะไม่สามารถแลกเป็นบตัร JR Pass ได ้

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 

100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิป



 

 

ล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อ

ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าววมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้ง
ใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพชื และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ 

เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หาก
เจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสมัภาษณ์จากพนกังานท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานทีป่ระกอบการนีอ้ย่างไรบ้าง 

 โครงงานการจดัโปรแกรมน าเที่ยวประเทศญี่ปุ่ น โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in 
love” เส้นทาง เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว รถไฟชินคนัเซ็น ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี ถือไดว้่าเป็น
โปรแกรมน าเที่ยวรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และเป็นโปรแกรมน าเที่ยวที่ทางบริษทัยงัไม่มีการจดัท า
ขึ้น เห็นว่าหากน ามาศึกษาและปรับเปล่ียนโปรแกรมให้มีความน่าสนใจ และเพิ่มรายละเอียด
บางส่วนให้มีความเหมาะสมและสมดุลกนัมากกว่าน้ี เช่ือว่าโปรแกรมน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงในการ
ขายได ้ 

 ทั้งน้ีถึงแม้โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love” จะไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการขาย 
แต่ในอนาคตข้างหน้าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมน้ีจะถูกน ามาพฒันาเปล่ียนแปลงให้เป็น
โปรแกรมน าเที่ยวที่มีคุณภาพ และยงัท าให้บริษัทมีโปรแกรมน าเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ให้สร้างสรรคผ์ลงานลกัษณะเดียวกนัออกขายสู่ตลาดได ้เหมือนกบัโปรแกรมอ่ืนๆ ของ
บริษทั ซีโกท้ราเวล จ ากดั 

 
 

 
 
 

             …………………………………. 
           คุณปรมตั ไกรโหล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
บทความวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การจัดโปรแกรมน าเที่ยวประเทศญีปุ่่ น  “Shinkansen Autumn Fall in love” 
Japan Travel Program “Shinkansen Autumn Fall in love” 

ชไมพร  ข่าทพิย์พาท ี
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
E-mail: ordyaomie24@gmail.com 

 
บทคดัย่อ  
 บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัชั้นน า
ท่ีบริการน า เ ท่ียวในเส้นทางต่างประเทศ (OUT 
BOUND) ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซียน ตลอดจนการ
เดินทางในเส้นทางอ่ืนๆ มีการพฒันาโปรแกรมน า
เท่ียวในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีตรงตามความต้องการของ
ลูกคา้อยูเ่สมอ ผูจ้ดัท  าไดเ้ลือกศึกษาโปรแกรมน าเท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศหน่ึงท่ีคนไทยชอบ
ไปท่องเท่ียวกนัมาก พบว่าในโปรแกรมน าเท่ียวจะใช้
การเดินทางท่องเท่ียวโดยรถบสัเป็นหลกั ผูจ้ดัท  าเห็น
ว่าประเทศญ่ีปุ่นมีรถไฟชินคันเซ็น ซ่ึง เป็นขบวน
รถไฟความเร็วสูงชั้นน าของโลก จึงควรจดัโปรแกรม
น าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นดว้ยรถไฟชินคนัเซ็น เพ่ือสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กับการท่องเท่ียวในฤดูใบไม้
เปล่ียนสี ซ่ึงมีบรรยากาศท่ีโรแมนติก โดยใช้ช่ือว่า 
“Shinkansen Autumn Fall in love” เป็นทางเลือกใหม่
ท่ีมีจุดขายคือการนั่ง “รถไฟชินคันเซ็น” ผูจ้ ัดท าได้
เรียบเรียงขั้นตอนการจดัท าโปรแกรมอยา่งละเอียดไว้
ในโครงงานเล่มน้ีทั้งการวางแผนเส้นทางและรูปแบบ
โปรแกรมน าเท่ียว วิธีการคิดราคาขาย การซ้ือบตัร
โดยสาร “รถไฟชินคนัเซ็น” สายการบิน การน าเสนอ
ขาย ตลอดจนการบริกรหลงัการขายท่ีดีต่อลูกคา้ เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาเส้นทาง เกียวโต 
นาโกย่า โตเกียว ในการเดินทางไปท่องเท่ียวยงั
ประเทศญ่ีปุ่นและเป็นรายการน าเท่ียวท่ีจะสร้างรายได้
ให้กบับริษทัเพ่ิมมากข้ึน 

Abstract 
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 
 
 



 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ผูอ้  านวยการส านักงานท่องเท่ียวของญ่ีปุ่น

ประจ าประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า  จากสถิติของ
ส านักงานการ ท่อง เ ท่ียวแห่งประ เทศญ่ี ปุ่น  มี
นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นในปี 
2560 เ พ่ิม ข้ึนถึง  9.5% และคาดว่ าในปี  2561 จะมี
นักท่องเท่ียวชาวไทยเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงต่อเน่ืองมาจากท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นเปิดโอกาสให้คนไทยเขา้ไปท่องเท่ียวใน
ประเทศได้โดยไม่ต้องจัดท าวีซ่า จึงท าให้ประเทศ
ญ่ีปุ่นเป็นตวัเลือกหลกัส าคญัท่ีท าให้คนไทยสนใจท่ี
จะเดินทางไปมากท่ีสุด ด้วยเหตุผลน้ีท าให้บริษัท
หลายแห่งรวมถึงบริษัท ซีโก้ทราเวล จ ากัด ท่ีทาง
ผูจ้ดัท  าไดเ้ขา้ปฏิบติังานมีการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียว
ออกมาหลากหลายรูปแบบเกิดข้ึน แต่จากท่ีผูจ้ดัท  าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในคร้ังน้ีสังเกตุเห็นว่า
เส้นทางโปรแกรม โอซากา้ -โตเกียว ของบริษทัมีการ
เดินทางดว้ยวิธีเดียวคือ “รถบสัน าเท่ียว” หากจะตอ้ง
เดินทางดว้ยการนัง่รถบสัไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวเพียง
อย่างเดียวนานๆ อาจจะท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก
เม่ือยลา้และเบ่ือกบัการเดินทางได ้  ผูจ้ดัท  าจึงเห็นว่า
หากมีการเพ่ิมรายการน าเท่ียวดว้ยการนั่งยรถไฟ “ชิน
คนัเซ็น” อยูใ่นโปรแกรมดว้ยอาจจะเป็นจุดขายเพ่ิมข้ึน
ได้ อีกทั้งในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
เป็นช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของประเทศญ่ีปุ่น ทุกพ้ืนท่ี
จะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้หลากหลายสีสันให้
บรรยากาศท่ีดูอบอุ่น โรแมนติก เหมาะแก่การเก็บภาพ
บรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียวไดดี้ หากจดัโปรแกรม
น าเท่ียวในช่วงฤดูกาลน้ีคาดว่าคนไทยส่วนใหญ่จะให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นฤดูกาลท่ีมี
ความแตกต่างและหาชมไม่ไดใ้นประเทศไทย 

ดงันั้นผูจ้ดัท  าจึงใคร่สนใจท่ีจะท าโครงงาน
สหกิจศึกษาเร่ือง การจัดโปรแกรมน าเท่ียวประเทศ
ญ่ี ปุ่น  “Shinkansen Autumn Fall in love” เส้นทาง 
เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบริษทั

น าไปใชใ้นการประกอบธุรกิจ นักท่องเท่ียวสามารถ
ศึกษาหาข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวจากโครงงานเล่มน้ี 
และเป็นแนวทางในการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวของ
นกัศึกษาสหกิจศึกษารุ่นต่อๆ ไปได ้
 
วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือเรียนรู้วิธีการจัดท ารายการน าเท่ียวโปรแกรม 
“Shinkansen Autumn Fall in love” 
2. เพ่ือเสนอการให้บริการโดยสารต่อนักท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากการเดินทางดว้ยรถบสั 
3. เพ่ือเพ่ิมรายการน าเท่ียวแบบใหม่ให้กบัทางบริษทั  
 
ขอบเขตของโครงงาน 

ด้านเน้ือหา  
เ ป็นการรวบรวมข้อมูลและวิธีการเขียน

โปรแกรมน าเที่ยวเ บ้ืองต้น โดยศึกษาข้อมูลจาก
โปรแกรมน าเที่ยวของบริษัท พนักงานที่ปรึกษา 
พนกังานบริษทัตวัแทนจ าหน่ายตัว๋รถไฟ “Shinkansen” 
ศึกษ า เ พิ ่ม เ ติมจ ากอิน เ ตอร์ เ น็ต  และหน ังสือ
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น   

ด้านเวลา 
 การศึกษาและปฎิบติังานอยู่ในช่วงวนัท่ี 14 
พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ .2561 

ด้านสถานที ่
บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั ท่ีตั้ง เลขท่ี 22/79 

ซอย นนทรี 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา  ก รุ ง เทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 
โทรศพัท ์02-408-8001  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ผู ้จัดท าได้เ รียนรู้วิ ธีการจัดท ารายการน า เ ท่ียว
ประเทศญ่ีปุ่น และการใช้บริการรถไฟความเร็วสูง 
“ชินคนัเซ็น” 



 

 

2. ลูกคา้ของบริษทัมีตวัเลือกในการน าเท่ียวแบบใหม่
นอกเหนือจากการนัง่รถบสัท่องเท่ียว  
3. สถานประกอบการมีรายการน าเท่ียวแบบใหม่เสนอ
ให้กบัลูกคา้ 
 
ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 
1 รวบรวมข้อมูลและท าการวเิคราะห์  
    .1 1 การเลือกสถานทีท่่องเทีย่ว 
 เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีประวติัการท่องเท่ียว
ท่ีน่าสนใจ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้จักและมีความ
ตอ้งการท่ีจะไป โดยการจดัรูปแบบการน าเท่ียวจะตอ้ง
ค านึงถึงความตอ้งการของตลาด ไม่เนน้การให้บริการ
เส้นทางการน าเท่ียวเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  
น าเสนอของความหลากหลายจากแหล่งท่องเท่ียว
รวบรวมอยู่ในโปรแกรมเ ดียวกัน เ ช่น การชม
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ พิพิธภณัฑ์ 
เป็นตน้  
    1.2 การก าหนดวนัท่องเทีย่วและจ านวนผู้เดินทางที่
เหมาะสม 
 ฤดูกาลท่องเท่ียว ช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีสภาพอากาศท่ีเยน็สบายแหล่งท่องเท่ียว
ทั่งทุกพ้ืนท่ีจะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้หลากสีสัน
สวยงาม ให้บรรยากาศท่ีโรแมนติกเหมาะกับการ
ท่องเท่ียวในช่วงเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 

 จ านวนวนัท่องเท่ียว 5 วนั 3 คืน 
จ านวนผูร่้วมเดินทาง 35 คน 

 1.3 ยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง 
     1.3.1 รถบสัน าเท่ียว (Bus) เป็นรถบสัโดยสารท่ี
มีขนาดใหญ่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้มากกว่า 
40 ท่ีนัง่ ภายในรถบสัมีความสะอาดและพ้ืนท่ีกวา้งไม่
แออดัสะดวกในการเดินข้ึนลง มีบริการความบนัเทิง
ครบครัน เช่น ทีวี ซีดี ดีวีดี คาราโอเกะ เป็นต้น ให้
ลูกค้าได้สนุกตลอดเการเดินทาง พร้อมทั้งพนักงาน
คนขับรถท่ีมากประสบการณ์ช านาญทุกเส้นทางใน

ประเทศญ่ีปุ่น คอยให้บริการตลอดระยะเวลาในการ
เดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ 
    1.3.2 รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) เป็นรถไฟ
สาธารณะท่ีเหมาะส าหรับการเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี อ ยู่ ห่ า ง ไ ก ล ค น ล ะ ภู มิ ภ า ค  เ ป็ น
ประสบการณ์ใหม่ท่ีพร้อมน านักท่องเ ท่ียวได้ชม
บรรยากาศการเดินดว้ยรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ทั้งสองขา้ง
ทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เน่ืองดว้ยเส้นทางจาก นา
โกย่า สู่ โตเกียว (เส้นทางสาย Tokaido) เป็นเส้นทาง
ระยะสั้ นขบวนรถไฟท่ีวิ่ งให้บริการจะมีเ พียง  3 
ประเภทไดแ้ก่  

1. รถไฟขบวนโนโซมิ  (Nozomi) เ ป็นขบวน
รถไฟท่ีแวะจอดเพียง 6 สถานี 

2. รถไฟขบวนฮิคาริ (Hikari) วิ่งให้บริการใน
ระดบักลางๆ แวะจอดบางสถานี 

3. รถไฟขบวนโคดามะ (Kodama) แวะจอดทุก
สถาน (มีทั้งหมด 17 สถานี)  
 1.4 โรงแรมทีพ่ัก 
 จะต้องเป็นโรงแรมท่ีอยู่ในระดับ 3-4 ดาว 
หรือระดับเดียวกัน มีส่ิงอ  านวยความสะดวกคอย
ให้บริการ ท าเลท่ีตั้ งจะต้องอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง
ท่องเท่ียว และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีสามารถอ านวยความ
สะดวกให้กับนัก ท่อง เ ท่ียวได้ผ่อนคลาย  เ ช่น 
ร้านอาหาร สถานบันเ ทิง  คา เ ฟ่  ร้ านสะดวกซ้ือ 
ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ ราคาท่ีพกัประมาณ 6,000 – 
10,000 เยนข้ึนไป แลว้แต่ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 
 1.5 ร้านอาหาร 

ร้านอาหารท่ีให้บริการจะตอ้งค านึงถึงความ
สะอาด หากเป็นอาหารทอ้งถ่ินจะตอ้งมีรสชาติท่ีเป็น
เอกลักษณ์ในแบบญ่ีปุ่น ร้านอาหารท่ีให้บริการจะมี
ทั้งร้านอาหารทอ้งถ่ินและภตัตาคารท่ีอยูใ่นโรงแรม  
 1.6 สายการบินทีใ่ช้บริการ 

 การเดินทางท่องเท่ียวไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 
สายการบินท่ีให้บริการจะมีหลายสายการบินดว้ยกัน



 

 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาการ
เดินทาง ซ่ึงสายการบิน Low Cost เป็นสายการบิน
อนัดบัตน้ๆ ท่ีธุรกิจท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการ เพราะมี
ราคาถูก บริการดีเท่าเทียมกบัสายการบินใหญ่ๆ ดงันั้น 
Air Asia จึงเป็นตวัเลือกหลกัในการใชบ้ริการ 

1.7 การใช้เวลาอยู่ในสถานทีแ่ต่ละแห่ง 
1 ใชเ้วลาอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียวประมาณ 30 

นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
2 ใชเ้วลาอยูใ่นจุดแวะพกัประมาณ 15 – 20 

นาที 
3 ใชเ้วลาในการพกัรับประทานอาหาร

ประมาณ 1 ชัว่โมง 
1.8 การวางแผนเส้นทางในการเดินทาง 

 ใชโ้ปรแกรม Google Map เป็นเคร่ืองมือใน
การค านวนเส้นทาง ระยะทาง และเวลาในการน าเท่ียว 
รูปแบบการน าเ ท่ียวจะเน้นเส้นทางแต่ละแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ให้ อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะท า ง ท่ี ใ ก ล้กัน  เ พ่ื อ
ประหยดัเวลาในการเดินทางท าให้ท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน 
การเดินทางกลบัท่ีพกัสถานท่ีท่องเท่ียวสุดทา้ยควรจะ
อยู่ในเส้นทางเดียวกัน เพ่ือท าให้การเดินทางไม่เกิด
การซบัซอ้น 
 
2 ขั้นตอนในการจัดท าโปรแกรมน าเทีย่ว 
    ขั้นตอนที ่1 ตรวจสอบเทีย่วบินและซ้ือบัตรโดยสาร
รถไฟชินคนัเซ็น 

การจัดโปรแกรมน าเ ท่ียวก่อนวางแผน
เส้นทางในการท่องเท่ียวจะตอ้งรู้ก  าหนดวนัเวลาการ
เดินทางก่อนเป็นอนัดับแรก โดยทางฝ่ายปฏิบติังาน
หรือ OP จะท าการสอบถามเท่ียวบินและราคาบัตร
โดยสารจากทางฝ่ายตัว๋ เพ่ือด าเนินการในการก าหนด
ราคาขาย และวางแผนโปรแกรมน าเท่ียวในขั้นตอน
ต่อไป 

 
 

 ขั้นตอนที ่2 ออกแบบโปรแกรมน าเทีย่ว 
ฝ่ายปฏิบติังาน (Operation) จะเป็นผูว้างแผน

เส้นทางน าเท่ียวโดยจะเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
จดัท าข้ึนในโปรแกรม ใชโ้ปรแกรม Google Map ใน
การค้นหาเส้นทางพร้อมอธิบายข้อมูลของแหล่ง
ท่องเท่ียวพอสังเขปส่งให้ทางบริษัทจัดน าเท่ียวใน
ญ่ีปุ่นติดต่อประสานงานจดัหา ร้านอาหาร โรงแรมท่ี
พกั รถบสั บตัรเขา้ชม แหล่งท่องเท่ียว แหล่งชอ้ปป้ิง 
เรียบเรียงเป็นรายการน าเท่ียวท่ีตอ้งมีอยู่ในโปรแกรม
ให้ทางบริษทัพิจารณาราคาค่าใชจ่้าย 
ความส าคญัของสถานทีท่่องเทีย่ว 
1. วดัปราสาททอง คนิคะคุจิ (Kinkakuji) เคยเป็นท่ี
พกัตากอากาศของโชกุน ภายหลังได้เปล่ียนเป็นวดั
นิกายเซน สายรินไซ มีจุดเด่นคือตวัอาคารสีทอง 3 ชั้น
ตั้งอยูก่ลางสระน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงแต่ละชั้นมีความโดด
เด่นดา้นสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป บริเวณ
ใกล้เ คียงจะมีซุ้มส าหรับจ าหน่ายโอมาโมริ หรือ
เคร่ืองราง ถัดจากซุ้มเคร่ืองรางจะเป็นน ้ าตกเล็กๆ ท่ี
ท่านโชกุนเคยใชใ้นพิธีชงชา เดินตามเนินมาจะมีร้าน
น ้ าชาเล็กๆ อยู่ท่ามกลางต้นสน ก่อนถึงทางออกมี
วิหารไมห้ลงัเล็กดา้นในประดิษฐานรูปแกะสลกัเทพ 
“ฟุโดเมียวโอ” เช่ือว่าสร้างข้ีนโดยพระโคโบ  ไดชิ 
สามารถกราบไหวแ้ละเขียนค าอธิฐานลงบนแผ่นไมเ้อ
มะผกูไวเ้พ่ือขอพรได ้
2. พระราชวงัเกยีวโต (Kyoto Imperial Palace) ใน
อดีตเคยเป็นท่ีประทบัขององค์พระจักรพรรดิตั้ งแต่
สมยัเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศ พระราชวงั
เกียวโตตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีสวนอันกว้างขวางท่ีเรียกว่า 
Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่ง น้ีย ัง เ ป็น ท่ีตั้ งของ
พระราชวงั Sento Imperial Palace พระราชวงัท่ีใช้ใน
การพ านักของอดีตพระจักรพรรดิ ภายในมีส่วนท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ สวนญ่ีปุ่นท่ีกวา้งขวางพร้อมสระน ้ า โรง
น ้ าชา ห้องรับรองขุนนางท่ีมีรูปเสือ  นกกะเรียน 
ซากุระ วาดอยู่บนประตูบานเล่ือน ประตูเค็นเรอิมง 



 

 

ประตูใหญ่ของพระราชวงัเกียวโต เป็นทางเสด็จเขา้
ออกของพระจกัรพรรดิ  
3. ย่านกิอน  (Gion) เ ป็นย่านท่ีมีนักท่องท่ียวให้
ความสนใจมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกียวโต เน่ืองจาก
ตอ้งการจะมาสัมผสัเห็น “เกอิชา” ท่ีข้ึนช่ือว่าพบเห็น
ได้ยากมาก จุดท่ีเป็นไฮไลท์ของย่านน้ีจะอยู่ท่ีถนน 
“ฮานาจิ โคจิ” ซ่ึงเป็นถนนสายเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วย 
ร้านอาหาร ร้านน ้ าชา ภตัตาคารท่ีตกแต่งแบบโบราณ
แต่ดูหรูหรา หลายร้านจะมี “เกอิชา” ไวค้อยบริการ
และมี “ไมโกะ” หรือเกอิชาฝึกหัดเป็นผูช่้วย ส่ิงท่ี
น่าสนใจอีกอย่างหน่ึงของโรงละครท่ีเรียกว่า Gion 
Corner เป็นศูนยก์ารแสดงศิลปะการแสดงท่ีเก่าแก่ของ
ญ่ีปุ่น มีทั้งการร่ายร าของไมโกะ การสาธิตพิธีชงชา 
การแสดงหุ่นกระบอก และอ่ืนๆ ท่ีจดัแสดงทุกวนั 
4. ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็น
ศาลเจา้ช่ือดงัท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกัอีกช่ือหน่ึงว่า “ศาลเจา้
จ้ิงจอกขาว” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต สร้างข้ึนเพ่ือ
ถวายให้แด่เทพ “อินาริ” เทพเจ้าแห่งการกสิกรรม 
เพ่ือให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีน ้ าอุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้
ผลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจา้แห่งน้ีมีรูปป้ันและ
สัญลกัษณ์เก่ียวกบัสุนักจ้ิงจอกไวม้ากมาย ในต านาน
พ้ืนบา้นญ่ีปุ่นเช่ือว่าสุนัขจ้ิงจอกเป็นสัตวน์ าสารของ
เทพเจา้มีอิทธิฤทธ์ิพิเศษสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์
ได้ ส่ิงท่ีน่าสนใจของการมาท่ีศาลเจ้า “ฟูชิมิอินาริ” 
นอกจากมาสักการะเทพเจา้แลว้ ยงัสามารถเดินเล่น
ลอดอุโมงคเ์สา “โทริอิ” กว่าหม่ืนตน้ เสาแต่ละตน้เป็น
ของห้างร้านหรือบริษทัต่างๆ ไดส้ร้างและน ามาถวาย
แด่เทพเจา้เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
5. สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวนดอกไม ้ท่ีมี
ทุ่งดอกไมใ้ห้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวได้
ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดู
หนาว จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีไฮ
ไลท์ก า รประดับไฟขนา ดให ญ่ ท่ี สุ ด ใน ญ่ี ปุ่ น 
เพลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบไม่

ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การ
ประดบัไฟในน ้า (Water Illumination) 
6. ศาลเจ้าโอสึคันนง (Osu Kannon) เป็นหน่ึงใน
สามของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
และเป็นวดัประจ าตระกูล “โอดะ” นอกจากน้ียงัมีวดั
บนัโชจิซ่ึง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” เคยพกัอยู่เม่ือคร้ัง
เป็นตัวประกัน อันเป็นประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของ
ย่ านโอ สึ  Osu เ ป็น เ มือ ง ท่ีผสมผสานระหว่ า ง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุด
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดของนาโกย่า ซ่ึงนอกจากคน
ญ่ีปุ่นแล้วนักท่องเ ท่ียวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชม
เช่นกนั นักท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 
ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอ่ิมท่ี
ย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่สมยั “เอโดะ” อย่าง Osu Shopping 
Arcade 
7. พิพิธภัณฑ์รถไฟ (SCMAGLEV and Railway 

Park) เป็นพิพิธภณัฑข์องบริษทั  Central Japan Railways 
(JR Central) ท่ีเปิดให้เขา้ชมในปี 2011 มีส่ิงท่ีน่าสนใจ
อย่างรถไฟท่ีเคยใชง้านมาแลว้มากกว่า 39 ขบวน ถูก
น ามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ภายในถูกแบ่ง
ออกเป็นห้องนิทรรศการต่างๆ เ พ่ือให้ผู ้ท่ีสนใจ
สามารถเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและความกา้วหนา้
ของรถไฟความเร็วสูงของญ่ีปุ่น ผูเ้ขา้ชมสามารถสนุก
และเพลิดเพลินกบัการทดลองเป็นพนักงานเจา้หนา้ท่ี
ท่ีให้บริการบนรถไฟชินคันเซ็นได้ด้วยตนเอง ใน
รถไฟจ าลองอย่างชินคนัเซ็นรุ่นแรก N700 หรือรถไฟ
อ่ืน และในส่วนอ่ืนๆ ของพิพิธภณัฑย์งัมีส่ิงท่ีน่าสนใจ
ไวค้อยให้บริการอีกมากมาย 
8. สถานีรถไฟนาโกย่า (Nagoya Station) เป็นจุด
ศูนย์กลางของการให้บริการรถไฟ (JR Central) 
ภู มิภาคคันไซ หนาแน่นไปด้วยผู ้คนมากมาย ท่ี
หลัง่ไหลมาใชบ้ริการไม่ขาดสายบริเวณรอบๆ สถานี
ยงัเต็มไปดว้ยตึกสูงและแหล่งท่องเท่ียวส าคญัๆ เช่น 
สองตึกแลนด์มาร์คแห่งนาโกย่า JR Central Towers 



 

 

และ Midland Square ยา่นศูนยก์ารคา้คึกคกัอยา่ง Oasis 
21 หรือธีมปาร์คท่ีมีสถาปัตยกรรมสมัยเมจิอย่าง 
Meijimura เป็นตน้ นอกจากน้ีภายในสถานีรถไฟ นา
โกยา่ ยงัมีส่ิงอ  านวยความสะดวกส าหรับนกัท่องเท่ียว
ท่ีรอการเดินทาง ให้บริการทั้งร้านอาหาร ร้านขาย
สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนดด์งั เป็นตน้ 
     ขั้นตอนที ่3 ท าการยืนยนัรายการน าเทีย่ว 
 ตรวจสอบรายการน าเท่ียวท่ีถูกเรียบเรียง
ข้ึนมาใหม่จากบริษทัน าเท่ียวในญ่ีปุ่นตอบกลบัมาเป็น
ใบ Confirm เ ม่ือตรวจสอบได้รายการน า เ ท่ียวท่ี
ต้องการแล้วให้ท  าการยืนยนัเพ่ือขอราคาในการคิด
ตน้ทุน ก าไรขาดทุน และราคาขาย 
     ขั้นตอนที ่4 วธิีการคดิราคาขาย 
     ตวัอยา่งวิธีการคิดราคาขาย 

ราคาเส้นทางน าเทีย่วประเทศญีปุ่่น 
โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 

 
    ขั้นตอนที ่5 การน าเสนอขายออกสู่ตลาด  

 น าโปรแกรมน าเท่ียวขายสู่ตลาดออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือขายผ่านหน้าร้านท่ีมี

พนกังานขายให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอซ้ือไม่ว่า
จะเป็นลูกคา้ขาจร หรือตวัแทนจดัจ าหน่าย  เม่ือลูกคา้
ยืนย ันการสั่ง ซ้ือฝ่ายขายจะท าการส่งข้อมูลการ
เดินทางให้ลูกคา้ไดท้ราบ  
     ขั้นตอนที ่6 บริการหลงัการขาย 
 จัดเตรียมเอกสารท่ีต้องใช้ในการประกอบ
น าเท่ียวให้กบัลูกคา้และหัวหน้าทวัร์ เช่น โปรแกรม
น าเท่ียว ป้ายช่ือติดกระเป๋า ใบกงศุลการกร ใบตม. ขอ
เข้าเมือง เอกสารส าคัญท่ีหัวหน้าทวัร์ต้องใช้ในการ
ประกอบน าเท่ียว เม่ือถึงก าหนดการเดินทางพนักงาน
ท่ีมีหน้าท่ีในการส่งกรุ๊ปทัวร์จะคอยอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกท่ีสนามบิน เช่น ตรวจรายช่ือผู ้
เดินทาง ติดป้ายช่ือกระเป๋า ยกสัมภาระท่ีต้องโหลด 
เป็นตน้ 
รูปแบบโปรแกรม 

 
 

โปรแกรม Shinkansen Autumn Fall in love 5D3N 
สัมผสัประสบการณ์นั่งรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ชม

ทวิทศัน์ผ่านภูเขาไฟฟูจิ 
ชมการแสดงเทศกาลแสงไฟ 

อิม่อร่อยจุใจกบั บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ 
ช้อปป้ิงอสิระเตม็วนั ! ! 

สายการบิน    Air Asia           
ประเทศ        ญีปุ่่น (เกยีวโต, นาโกย่า, โตเกยีว)  
ระยะเวลา      5D3N       ราคาเร่ิมต้น 47,999  
ก าหนดการเดินทาง กนัยายน - พฤศจิกายน 
ไฮไลท์   เดินเทีย่วย่านเมืองเก่าเกอชิา ย่านกอิน 

ท่ี รายการ 
ราคา 
(เยน) 

อตัรา
แลกเปล่ียน 

ราคา 
(บาท) 

1 LAND 
   Hotel                                
   Lunch (x2)        
   Driver 
   Other 

 
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 

2 Entrance Fee   
   คินคะคุจิ 
  สวนทาบะนะ 
  พิพิธภณัฑร์ถไฟ 

 
400 

2,300 
1,000 

 
0.28 
0.28 
0.28 

 
112 
644 
280 

3 TICKET  
   ตัว๋เคร่ืองบิน 
   ตัว๋รถไฟชินคนัเซ็น 

   
14,000 

7,940 
4 ค่าด าเนินงาน    4,457 

รวม 46,193 
             ราคาขาย       47,999                               ก  าไร/ท่าน    1,806 



 

 

              ลอดซุ้มประตูศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ   
              เปิดประสบการณ์น่ังรถไฟความเร็วสูง 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

13.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินนานาชาตดิอนเมือง 
ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ
เคาร์เตอร์สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

14.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น
บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซากา้ หลงัผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ท่ี
พกั 

ทีพ่ัก KANKU JOYTEL HOTEL หรือระดับ
เดียวกนั 

วนัทีส่อง วัดคินคะคุจิ - พระราชวังเกียวโต - ย่าน
กิอน - ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – เทศกาลแสง
สี สวนนาบะนะ ซาโตะ - นาโกย่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม จากนั้ นเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ 
หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคา
งะ โยชิมสึิ เพ่ือเป็นสถานทีพ่ักผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวดั 
แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.
2493 และสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ.2498  
ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลว
อย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากับความ
สะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้น
ให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 
จากนั้นน าท่านสู่  พระราชวังเกียวโต ใน
อ ดีต เคย เ ป็น ท่ีประทับขององค์พระ
จักรพรรดิมาตั้ งแต่สมัยเกียวโตยงัเป็น

เมืองหลวงของประเทศก่อนจะยา้ยไปยงั
โตเกียวเช่นปัจจุบนั พระราชวงัเกียวโต
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีสวนอนักวา้งขวางท่ีเรียกว่า 
Kyoto Gyoen ภายในสวนแห่งน้ีย ังเป็น
ท่ีตั้ งของพระราชวงั Sento Imperial Palace 
อีกด้วย จากนั้ นน าท่านสู่ ย่านกิอน ย่าน
บนัเทิงยามค ่าคืนท่ีมีช่ือเสียงของเกียวโต 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวจาก
ทั่วทุกมุมโลกต่างมุ่งหวังว่าจะได้พบ 
“เกอิชา” ท่ีไม่ได้ออกมาให้พบเห็นได้
ง่ายๆ ไฮไลทข์องยา่นน้ีจะอยู่ท่ีถนนฮานา
มิ โคจิ ซ่ึงเป็นถนนเส้นเล็กๆ ยาวไม่ถึง
หน่ึงกิโลเมตรแต่เต็มไปด้วย ร้านอาหาร 
ร้านน ้าชา ภตัตาคารท่ีตกแต่งแบบโบราณ
แต่ดูหรูหรา หลายร้านในย่านน้ีจะมี 
“เกอิชา” มาคอยให้บริการ จากนั้นอิสระ
ใ ห้ ท่ านได้ เ ลือก ซ้ือของที่ ระลึกตาม
อธัยาศัย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของ

พระแม่โพสพ เทพเจ้าท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่ง
ของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให้มี
ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืช
พนัธุ์ธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่
โพสพ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือว่า
เป็น ทูตสวรรค์ ผู ้คอยน าข่าวสารจาก
สรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะ
ได้ต่ืนตากับรูปป้ันของเทพจ้ิงจอก ท่ีมี
จ  านวนมากมาย จากนั้น น าท่านเดินทาง
สู่ เมืองนาโกย่า น าท่านชม เทศกาลแสงสี 
Nabana no Sato Winter Illumination ณ 
สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์ค สวน
ดอกไม ้ท่ีมีทุ่งดอกไมใ้ห้ชมตลอดทั้ง 4 
ฤดูกาล สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีในช่วง



 

 

ฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว 
จ ะ ไ ด้ รั บค ว า ม นิ ย มมา ก เ ป็ น พิ เ ศษ
เน่ืองจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาด
ใหญ่ ท่ี สุดในญ่ี ปุ่น  อิสระให้ ท่ านได้
เพลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ 
(Tunnel of Light) หรือการประดบัไฟใน
น ้ า (Water Illumination) **อิสระอาหาร
ค า่ตามอธัยาศัย** 

พักที ่ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับ
เดียวกนั 

วนัทีส่าม ศาลเจ้าโอสึคันนง - พิพิธภัณฑ์รถไฟ – 
เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟชินคันเซ็น – 
บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์  

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของ
โรงแรม น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอซึคัน
นง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้า
แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็น
วดัประจ าตระกูล “โอดะ” นอกจากน้ียงัมี
วดับนัโชจิซ่ึง “โทกุงาวะ อิเอะยาสุ” เคย
พักอยู่ เ ม่ือคร้ังเป็นตัวประกัน อันเป็น
ประวติัศาสตร์หนา้หน่ึงของยา่นโอสึ Osu 
เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุด
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีสุดของนาโกย่า ซ่ึง
นอกจากคนญ่ีปุ่นแล้วนักท่องเท่ียวต่างชาติก็
นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกนั นักท่องเท่ียวจะได้
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ทานอาหาร 
และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอ่ิมท่ี
ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่สมัย “เอโดะ” อย่าง 
Osu Shopping Arcade น าท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์รถไฟ เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีอยู่ใน
ความดูแลของบริษทั Central Japan Railway (JR 

CENTRAL) เปิดให้บริการในปี ค.ศ.2011 
เป็นศูนย์ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
และความกา้วหน้าเร่ืองรถไฟความเร็วสูง
ของญ่ีปุ่น ภายในมีนิทรรศการเก่ียวกับ
ประวัติของรถไฟทุกขบวนทั้ งปลด
ประจ าการและรถไฟรุ่นใหม่ๆ ให้ไดช้ม
กนั  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เ ดินทางสู่  สถานีรถไฟนาโกย่า  เ พ่ือ

เดินทางสู่ โตเกียว ก่อนข้ึนขบวนรถไฟ 
ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม
รับรับประทานบนรถไฟได้ เมนูแนะน า
อย่าง “เบนโตะ” ข้าวกล่องข้ึนช่ือสไตล์
ญ่ีปุ่น และเมนูอ่ืนๆ หากท่านใดไม่มีเวลา
ในการจับจ่ายซ้ือสอยสามารถซ้ือใน
ขบวนรถไฟได้  จ ะ มีพนัก ง านคอย
ให้บริการ (เพ่ือความแน่นอนในการเลือก
อาหารท่ีหลากหลายควรซ้ือเตรียมพร้อม
เองดีท่ีสุด) ประเทศญ่ีปุ่นข้ึนช่ือเร่ืองการ
เดินทางตรงต่อเวลาคณะผูเ้ดินทาง ควร
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นขบวนรถไฟ
คร่ึงช่ัวโมง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดใน
กรณีตกเท่ียวเดินทาง เม่ือรถไฟทะยานสู่ 
มหานครโตเกียว ตลอดสองขา้งทางของ
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงาม
ของต้นไม้หลากสีสันในช่วงฤดูใบไม้
เปล่ียนสีกบับรรยากาศท่ีช่วยให้หลงไหล
ผ่าน ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์แห่งดินแดง
อาทิตย์อุทัย เม่ือถึงจุดหมายปลายทาง 
สถานีโตเกียว น าท่านกลับสู่ท่ีพกัอิสระ
ตามอธัยาศยั 

พักที ่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือ
ระดับเดียวกนั 



 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม ให้ท่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ี
มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปู 
พร้อมน ้าจ้ิมสไตลญ่ี์ปุ่นอยา่งจุใจ 

วนัทีส่ี่  อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซ้ือ
ทวัร์ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระชอ้ป
ป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
โดย มีไกด์คอยให้ค าแนะน า ในการ
เดินทาง อาทิ 
- ศาลเจ้า เมจิ  เ ป็นศาลเจ้าหลวงใน

ศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศและ
เป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์สมเด็จ
พระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ี
มีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่นยุค
ปัจจุบนัเป็นอย่างยิ่ง และไดรั้บความ
เคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันมาก
ท่ีสุด   

- ย่ านฮาราจู กุ  แ ห ล่ ง ร ว ม เ ส้ื อ ผ ้ า 
เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น 
หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้
แบบแปลกๆ หรือต้องการหาซ้ือ
เส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถ
หาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือถา้ตอ้งการ
เห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดท่ี้น่ีได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่น
น่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซาน
โดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ป
ป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ 
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 
ZARA, GAP  หรือสาวก ONITSUKA 

TIGER ที่ ต้องการหารองเท้าแบบ
ต้นฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP 
นีม้แีบบให้เลือกสรรมากมาย อกีทั้งยงั
มีร้านขายตุ๊กตา KITTY  DORAENMON 
หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอย
เอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่
ของ กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS 
อกีด้วย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชั่นวยัรุ่นใน
โตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ี
ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้
ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับ
หนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์
โต เ กี ยว ท่ี ตึก  (109) อิ จิมา รุ คิ ว  ทั้ ง
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั
และแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูกาล
ต่างๆ อีกมากมาย หรือหากท่านใดมี
ความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์
เพ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง )  ดีส นีย์แลนด์โลกแ ห่ ง
จินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่น ซ่ึง
เป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและ
ใชทุ้นสร้างกว่า 600 ลา้นบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
(ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) ผจญภยัใน
ดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่น
ตวัใหม่จากภาพยนตร์การร์ตูนเร่ืองดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ 
The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญ



 

 

กับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion 
สัมผัสความน่า รักของ ตุ๊กตา เด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World 
ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention 
of the Year ให้ ท่านได้สนุกสนาน
พร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินค้าท่ี
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอี์กทั้งยงัจะ
ได้สั มผ ัสกับตัว ก า ร์ ตูน เ อกจ า ก
วอลดิสนีย ์อยา่ง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ 
พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมาย
สนุกกับการจับจ่ายซ้ือของท่ีระลึก
น่ารักในดิสนียแ์ลนด์ ท่านสามารถใช้
บัตร  JR Pass ในการ เดินทา ง รถ
โดยสารสาธารณะของกลุ่มบริษัท JR 
ทุกประเภท เช่น รถไฟทุกขบวนของ 
JR รถไฟชินคันเซ็น (ยกเว้นชินคัน
เซ็นขบวน โนโซมิ และ มิซุโฮะ) เรือ
เฟอร์ร่ี รถบัส รถไฟใต้ดิน ได้ทั่วเมือง
โตเกียว อิสระอาหารกลางวัน และ
อาหารค า่ ตามอธัยาศัย 

พักที ่ SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือ
ระดับเดียวกนั 

วันที่ห้า    สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ สนามบิน
ดอนเมือง 

09.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ 
เอเชีย บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

14 .0 5 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

สรุปผล 

จากการปฎิบติังานในคร้ังน้ีผูจ้ดัท  าไดเ้รียนรู้
วิธีการท างานในหลายๆ ฝ่ายของสถานประกอบการ
และน าความรู้ท่ีได้มาต่อยอดในการจดัท าโครงงาน

สหกิจ เน้ือหาในเล่มจะเป็นการเรียบเรียงวิธีการจดัท า
โปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นเส้นทาง เกียวโต นา
โกย่า โตเกียว มีจุดเด่นคือ การเพ่ิมรายการน าเท่ียว
โดยสารบางเส้นทางดว้ยรถไฟ “ชินคนัเซ็น” ในช่วง
ฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีของเดือนกนัยายน ถึง พฤศจิกายน 
เป็นระยะเวลา 5 วนั 3 คืน ในราคา 47,999 บาท ซ่ึงยงั
แสดงขั้นตอนการวางแผนเส้นทางน าเท่ียว วิธีการคิด
ราคาขาย วิธีการซ้ือบตัรโดยสาร “รถไฟชินคนัเซ็น” 
และสายการบิน การน าเสนอขาย ตลอดจนการบริการ
หลังการขายท่ีดีต่อลูกค้า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
สนใจจะศึกษาหรือต้องการน าไปเป็นคู่มือในการ
ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น ท าให้สถานประกอบการมี
โปรแกรมน าเท่ียวรูปแบบใหม่ๆ เกิดข้ีนเพ่ือน าเสนอ
ขายต่อลูกคา้ 
 ข้อมูลในการจัดท าโปรแกรมผู ้จัดท าได้
ท  าการศึกษาอย่างละเอียดจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต 
สอบถามจากพนักงานท่ีปรึกษา และสอบถามการซ้ือ
บตัรโดยสาร JR PASS บางส่วนท่ีจ าเป็นต่อการจดัท า
โปรแกรม  จากตัวแทนจ าหน่าย (บริษัท Lostrip 
(Thailand) Co., Ltd.)  เพ่ือให้ไดข้้อมูลท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
ในการจัดท าโครงงานสหกิจเร่ือง การจัดโปรแกรมน า
เท่ียวประเทศญ่ีปุ่น “Shinkansen Autumn Fall in love” 
  
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ ัดท าได้มาปฎิบิติงานในโครงการ

สหกิจศึกษา ณ บริษทั ซีโกท้ราเวล จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม พ .ศ . 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ .ศ .

2561 ส่งผลให้ผูจ้ดัท  าไดรั้บความรู้ประสบการณ์ต่างๆ 

ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี

ส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก

หลายฝ่ายดงัน้ี 
       คุณจกัรพนัธ ์ประสิทธ์ิวรนนัท ์กรรมการผูจ้ดัการ 
       คุณปุณญาพฒัน์ เชียงสันเทียะ พนกังานตอ้นรับ 



 

 

       คุณสิรินทิพย ์สิงห์ทอง พนกังานขาย 
       คุณวนิดา รักซอ้น พนกังานปฏิบติังาน 
       คุณปรมตั ไกรโหล พนกังานปฎิบติังาน 
และบุคคลท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้

ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
 ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษา
ในการท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้
การดูแลและให้ความรู้เก่ียวกบัชีวิตของการท างานจริง 
ซ่ึงผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณเป็นยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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โปรแกรมน าเท่ียวประเทศญี่ปุ่น “Shinkansen Autumn Fall In Love” 
“JAPAN TRAVEL PROGRAM “SHINKANSEN AUTUMN FALL IN LOVE” 

บทคดัย่อ 
บริษทั ซีโก ้ทราเวล จ ากดั เป็นบริษทัชั้นน าท่ีบริการน าเท่ียวในเส้นทางต่างประเทศ ทั้งในยุโรป เอเชีย อาเซียน 

ตลอดจนการเดินทางในเส้นทางอ่ืนๆ มีการพฒันาโปรแกรมน าเท่ียวในรูปแบบใหม่ๆท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกค้าอยู่

เสมอ ผูจ้ดัท  าจึงเลือกศึกษาโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น เพราะเป็นประเทศหน่ึงท่ีคนไทยชอบไปท่องเท่ียวกนัมาก และข้ึน

ช่ือการให้บริการรถไฟความเร็วสูง จึงจดัโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นดว้ยรถไฟชินคนัเซ็น เพ่ือสร้างความแปลกใหม่ให้กบั

การท่องเท่ียวในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เส้นทาง เกียวโต นาโกยา่ โตเกียว ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทัเพ่ิมมากข้ึน 
 

ลกัษณะงาน 

โปรแกรม “Shinkansen Autumn Fall in love” 
เป็นโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่นในช่วงฤดูใบไม้
เปล่ียนสีท่ีมีการเดินทางนอกเหนือจากการนั่งรถบัส
เปล่ียนบรรยากาศด้วยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น สร้าง
ความแปลกใหม่ในรายการน าเท่ียว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 ศึกษาขอ้มูลส่วนประกอบส าคญัของโปรแกรม 

2 ตรวจสอบบตัรโดยสารต่างๆ สอบถามราคา 

3 ออกแบบโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น 

4 ติดต่อประสานงานกบับริษทัทวัร์ต่างประเทศ  

5 คิดค านวนราคาขาย ตน้ทุน ก าไรขาดทุน 

6 จดัจ าหน่ายโปรแกรมน าเท่ียวในช่องทางต่างๆ  

7 บริการหลงัการขายต่อลูกคา้ 

 

วตัถุประสงค์ 

1 เพ่ือเรียนรู้วิธีการจัดท ารายการน าเ ท่ียวโปรแกรม 
“Shinkansen Autumn Fall in love” 

2 เพ่ือเสนอการให้บริการโดยสารต่อนักท่องเท่ียวใน
รูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากการเดินทางดว้ยรถบสั 

3 เพ่ือเพ่ิมรายการน าเท่ียวแบบใหม่ให้กบัทางบริษทั 
ประโชยน์ทีไ่ด้รับ 

นักศึกษา ไดเ้รียนรู้วิธีการจดัท ารายการน าเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุ่น และการใชบ้ริการรถไฟ “ชินคนัเซ็น” 

มหาวทิยาลยั นกัศึกษารุ่นต่อไปสามารถน าไปต่อยอดใน

การศึกษาวิธีการจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวได้ 

สถานประกอบการ สถานประกอบการมีรายการน าเท่ียว

แบบใหม่เสนอให้กบัลูกคา้ 

 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้จัดท า : นางสาวชไมพร ข่าทิพย์พาท ี

อาจารย์ทีป่รึกษา : อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน 
พนักงานที่ปรึกษา : คุณปรมัต ไกรโหล 

สถานประกอบการ : บริษัท ซีโก้ทราเวล จ ากัด 

สรุป หลงัจากการปฏิบติังาน ณ บริษทั ซีโกท้ราเวล จ ากดั ผูจ้ดัท  าไดเ้รียนรู้งานในหลายๆ ฝ่าย จึงน าความรู้ท่ีไดจ้ากการ

ปฏิบติังานในคร้ังน้ีมาจดัท าเป็นโปรแกรมน าเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น “Shikansen Autumn Fall In Love” 5วนั 3คืน ในช่วงฤดูใบไม้

เปล่ียนสี ราคา 47,999.- เพ่ือเสนอต่อสถานประกอบการ นกัท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจจะศึกษาในโครงการน้ีไดน้ าไปใชเ้พ่ือเกิด

ประโยชน์ต่อไป 
 



 

 

ประวติัผูจ้ดัท  ำ 
 

 
 

รหสันกัศึกษำ  : 5802000021 

ช่ือ – นำมสกุช  : นำงสำวชไมพร  ข่ำทิพยพ์ำที 

คณะ    :  ศิลปศำสตร์ 

สำขำวชิำ   :  กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว 

ที่อยู ่ :  615/15 สำธุประดิษฐ ์เรสซิเดน้ซ์ ถนนสำธุประดิษฐ ์แขวงช่องนนทรี 
เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

ผลงำน  :  - บริกำรให้ขอ้มูลต่ำงๆ แก่บุคลภำยนอกและบุคลำกรในองค์กรที่
ตอ้งกำรทรำบขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

-  เสนอขำยโปรแกรมทวัร์ให้กบัลูกคำ้ที่สนใจสินคำ้ของบริษทั ซีโก ้
ทรำเวล จ ำกดั 

- จดัเตรียมเอกสำรในกำรใช้ประกอบงำนจดัน ำทวัร์ไปยงัประเทศ

ต่ำงใหก้บัหวัหนำ้ทวัร์ และงำนอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมำย 
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