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บทคัดย่อ 
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เวอร์ แทรเวล จ ากดั  
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Abstract 
 Lover Travel Company Limited expands continually in the from tourism. In the last 5 years, the 
company has been developing internal systems in the company and created tour programs for both 
international tourism and domestic tourism. In addition, it includes other related service, such as hotel 
booking, restaurant reservation, as well as booking flight tickets. 
 The organizers have been cooperating with Lover Travel Co. Ltd., and have been assigned to 
perform coordinating duties. We recognized the popular tourist train routes, and have brought the 
knowledge from the use of the benefits by opening the tourist train route; Vang Vieng – Vientiane – 
Luang Prabang: for the company in order to fulfill demand of customer, by providing more choices. 
Moreover, it can increase income for the company. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมหาศาล ซ่ึงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวทางรถไฟ เป็นอีกหน่ึงรูปแบบของการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นตวัผลกัดนัให้การท่องเท่ียวในประเทศไทยเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึน มีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงการท่องเท่ียวทางรถไฟนั้นถือวา่เป็นการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่เพื่อ
เป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว  ประเทศไทยมีศกัยภาพและจุดเด่นทางดา้นทางการท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยากรทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ท่ีมีความ
งดงามและเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยท่ีมีอยูใ่นทุกๆจงัหวดัและไปทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศและ
อีกหน่ึงอยา่งท่ีส าคญัของคนไทยท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศให้เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย
ไดน้ัน่ก็คือ วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีของไทยท่ีท าให้เป็นแรงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึน 

รถไฟ เป็นยานพาหนะท่ีเคล่ือนท่ีไปตามรางเหล็กท่ีสร้างคู่ขนานกนัเพื่อการขนส่งสินคา้หรือ
ผูโ้ดยสารจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง หรืออาจจะรวมถึงรถไฟท่ีมีรางท่ีสามเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าดว้ย เป็น
ตน้ รถไฟนั้นมีหลายแบบ ทั้งแบบโบราณคือแบบท่ีใช้แรงดนัไอน ้ าหรือท่ีเราเรียกกนัว่ารถจกัรไอน ้ า 
แบบท่ีเป็นรถจกัรลางจูงโดยใช้พลงังานน ้ ามนั แบบท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าโดยมีเสารับไฟฟ้าจากเคเบิล
เหนือหวัหรือรับกระแสไฟฟ้าจากรางท่ีสาม หรือล่าสุดแบบท่ีเป็นแรงดนัแม่เหล็กไฟฟ้าหรือท่ีเรียกว่า
แม็กเลฟ (Maglev) นัน่เอง ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รถไฟมีพฒันาการท่ีเปล่ียนไป
เร่ือยๆ ตามยคุสมยัซ่ึงเกิดจากการพฒันาท่ีไม่หยดุย ั้ง ซ่ึงผูท่ี้ใหก้ าเนิดรถไฟคนแรกก็คือนายจอร์จ สตีเฟน
สัน (Mr.George Stephenson) ชาวองักฤษท่ีคิดคน้รถจกัรไอน ้ าซ่ึงเป็นรถตน้แบบของรถไฟในปัจจุบนั 
ซ่ึงรถไฟเป็นพาหนะอย่างหน่ึงของคนไทยท่ีใช้ส าหรับการเดินทางโดยมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ ไม่วา่จะ
ใช้ในดา้นการขนส่งสินคา้ การสัญจรไปมา รวมถึงการคมนาคม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความสะดวกสบาย
ใหแ้ก่ชาวไทยในอดีตจนถึงปัจจุบนั ภายในประเทศไทยมีเส้นทางรถไฟอยูม่ากมายหรือเรียกไดว้า่เกือบ
ทั้งประเทศ จึงท าให้รถไฟเป็นพาหนะชนิดหน่ึงท่ีชาวไทยนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายเน่ืองจากมีความ
สะดวกสบาย อีกทั้งยงัไดรั้บชมบรรยากาศสองขา้งทางในระหวา่งการเดินทางอีกทั้งชาวไทยส่วนใหญ่
ยงัมัน่ใจในความปลอดภยัในการใช้บริการรถไฟอีกด้วย เน่ืองจากปัจจุบนัรถไฟได้มีการพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพดีเพิ่มยิ่งข้ึน มีอตัราค่าบริการท่ีถูก อีกทั้งยงัมีการรักษาความปลอดภยัท่ีดีในการเดินทาง
เป็นระยะเวลานาน 
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บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์ทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมากมาย ทั้ง
ในดา้นการท่องเท่ียวโดยเรือ การท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มของลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว
จะมีหลากหลาย ซ่ึงจะแบ่งไดเ้ป็นกลุ่มดงัน้ี กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มวยัท างาน กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงต่าง
ไดรั้บการยอมรับและรู้จกับริษทัเป็นอยา่งดี เน่ืองจากทางบริษทัไดต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างดีเยี่ยม จึงท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงจึงกลบัมาใช้บริการอีกในต่อๆไปจึงท าให้บริษทันั้นมี
การพฒันาตนเองเพิ่มข้ึนและเป็นการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนเขา้สู่บริษทัอีกดว้ย 

ประเทศลาวมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่นมากมายซ่ึงในแต่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของ
นักท่องเท่ียวหลายๆคนนั่นก็คือ วงัเวียง-เวียงจนัทน์-หลวงพระบาง ซ่ึงในแต่ละสถานท่ีนั้นมีความ
น่าสนใจและดึงดูดนกัท่องเท่ียวในแบบท่ีแตกต่างกนัไปอีกทั้งการเดินทางไปเท่ียวยงัสามารถเดินทางได้
ง่าย สะดวก เพราะประเทศลาวเป็นประเทศท่ีอยูติ่ดกบัประเทศไทย ซ่ึงเมืองวงัเวยีงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ สปป.ลาว ตั้งอยูห่่างจากนครหลวงเวียงจนัทน์ไปทางทิศเหนือ 150 กม. 
ส่วนนครหลวงเวยีงจนัทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว ก่อนหนา้น้ีเรียกวา่ "ก าแพงนครเวียงจนัทน์" 
นครหลวงเวียงจนัทน์มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง ไดแ้ก่ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุใหญ่
และสวยงามท่ีสุดในสปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณลาว มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม
และเป็นตวัแทนของสถาปัตยกรรมของลาว ล้านช้าง ด้านหน้ามีอนุสาวรียพ์ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ประดิษฐานอยู ่ส่วนองคพ์ระธาตุหลวงเหลืองอร่ามดุจทองท่ีปรากฏดา้นหลงัอนุสาวรียน์ั้น เป็นท่ีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ในแต่ละปีจะมีงานนมสัการพระธาตุหลวงท่ียิง่ใหญ่ในคืนเพญ็เดือน 12 ถือเป็นงาน 
ท่ียิง่ใหญ่ระดบัชาติ และหลวงพระบางตั้งอยูท่างภาคเหนือของลาวห่างจากนครหลวงเวยีงจนัทน์420 
กิโลเมตร เป็นศูนยก์ลางและเมืองหลวงแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง ในช่วงศตวรรษท่ี 13-16 รุ่งเรืองดว้ยวดั
วาอารามท่ีงามวจิิตร บา้นช่องไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโคโลเนียล (Colonail) ของฝร่ังเศส ดว้ยเหตุน้ี
หลวงพระบางจึงไดรั้บการยกยอ่งจาก UNESCO ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1995 มีสถานท่ี
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ วดัเชียงของ พระธาตุจอมพสีู วดัวซุิน วดัแสนสุขาราม หอพิพิธภณัฑ ์ พระราชวงัเก่า
หลวงพระบาง ถ ้าต่ิง น ้าตกตาดกวางสี 

คณะผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจศึกษาการจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียว โดยเปิดเส้นทางการ
ท่องเท่ียวใหม่โดยรถไฟในเส้นทาง วงัเวียง-เวียงจนัทน์-หลวงพระบาง ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวโดยรถไฟ 
เพื่อสร้างตวัเลือกใหม่และเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหแ้ก่บริษทั และจดัท าข้ึนเพื่อกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจและรัก
ในการเดินทางโดยรถไฟไปยงัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อลองใชชี้วิตในแบบของชาวลาวและเยี่ยมชมพร้อม
สัมผสัสถานท่ีท่องเท่ียวและแหล่งธรรมชาติของประเทศลาวอีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวทางรถไฟวงัเวียง – วงัเวียง – หลวงพระบาง บริษทั เลิฟเวอร์ 
แทรเวล จ ากดั โดยรถไฟ 

1.3. ขอบเขตของโครงงำน 

1.2.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดัและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศลาว 

1.2.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการจดัท าโครงงานน้ีได้เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.2.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาและค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากอินเทอร์เน็ต เช่น 
Google,Wikipedia และเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ สัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงงานและศึกษาเอกสารขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัรายการน าเท่ียว ของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล 
จ ากดั 

1.2.4 ขอบเขตดา้นประชากร ฝ่ายขาย 

1.4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

บริษทัสามารถน าโปรแกรมน้ีไปประยุกตใ์ชจึ้งเกิดเส้นทางการท่องเท่ียวแบบใหม่และสามารถ
เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 

   

 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 กรณีศึกษา : “เปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางรถไฟเส้นทางวงัเวียง-เวียงจนัทร์-หลวงพระ

บาง ของ บริษทั เลิฟเวอร์แทรเวล จ ากดั” คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฏี

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาโดยมีหวัขอ้ ดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัน าเท่ียว 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 2.5 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 

 2.6 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรถไฟไทย 

 2.7 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรถไฟสายอีสานมรรคา 

 2.8 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคู่มือการท่องเท่ียวลาว วงัเวยีง-เวยีงจนัทน์-หลวงพระบาง 

 2.9 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว  
ความหมายของการท่องเทีย่ว (Tourism) 
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมเก่ียวกบัการเดินทางและ

การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และได้ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า “การท่องเท่ียว”  ไวว้่า “การ
เดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
เป็นหลกัฐานหรือไม่พ  านกัอยูเ่ป็นการถาวร” 

องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของ
การท่องเท่ียวดงัน้ี “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 การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความ
สมคัรใจเพื่อการพกัผอ่นหย่อนใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได ้



 

 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพ  านกัอาศยัประจ าของบุคคล
นั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผอ่นคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง
เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 

จากค านิยามและความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) ผูเ้ขียนหลายท่านได้ให้
ความหมายไวข้า้งตน้สรุปไดด้งัน้ี “การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษยจ์าก
สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืน
เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียวมิใช่เพื่อ
การประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการ
แข่งขนักีฬา (อาทิ การแข่งขนักีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก    เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา การ
เดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน   การเดินทางเพื่อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
 

2.1.1 อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค าว่า “อุตสาหกรรม” ตามพจนานุกรม คือ “การกระท าส่ิงใด ๆ เพื่อให้เป็นสินคา้” แต่
ปัจจุบนัมีความหมายมากกว่านั้น คือ ” กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างมีระบบการพาณิชย ์หรือการ
ผลิตสาขาใดสาขาหน่ึง” 

การท่องเที่ยว ก็คือ การด าเนินกิจกรรมบริการด้านการน าเท่ียว  เช่น บริการด้านการ
เดินทาง บริการดา้นอาหารและการพกัแรม  และบริการดา้นการน าเท่ียว  ซ่ึงด าเนินการโดยหวงัผล
ก าไร ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานและการลงทุนสูง  โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจดั
องคก์าร และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท  ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงและ
โดยออ้ม 

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (Tourism Industry) ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซ้ือบริการของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ถือไดว้่าเป็น การส่งสินคา้ออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible 
Export) เพราะเป็นการซ้ือดว้ยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินคา้ คือ บริการต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว
ซ้ือก็จะตอ้งมีการลงทุน ซ่ึงผล ประโยชน์จะตกอยูใ่นประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลาย
แขนง เกิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีทางดา้นสังคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผอ่นคลาย 
ความตึงเครียด พร้อม กบัการไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกต่างออกไปอีก



 

 

คร้ัง อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะมีส่วนช่วย
สร้างเสถียรภาพให้กบัดุลการช าระเงินได ้เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบาทบาทช่วย
กระตุน้ให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง ท่ีผูอ้ยู่ในทอ้งถ่ินได้
เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบา้น   ขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงสรุปไดว้่า
บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่อง เ ท่ียวต่อเศรษฐกิจ   สังคมและ
วฒันธรรม   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉนัทชัวรรณถนอม, 2552) 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัธุรกจิจัดน าเทีย่ว 

 

“ธุรกิจจดัน าเท่ียว” หมายความว่า ธุรกิจเก่ียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว

หรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆโดยจะจดัให้มีบริการหรือการอ านวยความสะดวกอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลากหลายอยา่งนั้นไดแ้ก่ สถานท่ีพกั อาการ มคัคุเทศก์ หรือการบริการอ่ืนๆตามท่ี

ก าหนดในกฏกระทรวง 

องคป์ระกอบในการจดัน าเท่ียว 

ปีเตอร์ (2545) ไดจ้ดัหมวดหมู่ของแหล่งท่องเท่ียวเป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 

1. แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงแสดงออกถึง

ประเพณีต่างๆ (Traditional Attractions) 

2.แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ(Scenic Attractions) ซ่ึงแสดงถึงความงดงามใน

รูปแบบต่kงๆของภูมิประเทศ 

3.แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions) 

4.แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions) 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2545) ไดจ้  าแนกแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3ประเภท คือ  

1.แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

2.แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์โบราณคดี 

3.แหล่งท่องเท่ียวศิลปวฒันธรรมส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามบนัเทิงนั้นจดัเป็นส่วนหน่ึง

ในสถานบริการนกัท่องเท่ียว 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตลาด 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว (Promotion of 

Tourism) เป็นส่วนผสมทางตลาดท่องเท่ียวท่ีส าคญัและนกัวิชาการส่วนใหญ่ก็มกัใช้ส่วนประสม



 

 

ทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงองค์ประกอบต่างๆเหล่าน้ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจของผูจ้ดัการดา้นการบริการก็เป็นได ้  

1. สินค้าหรือบริการ (Products Element) เราตอ้งเลือกคุณภาพของผลิตภณัฑ์หลกั รวมถึง 
การบริการท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้และสามารถแข่งกบัคู่แข่งขนัได ้ 

2. สถานที่ (Place) ตามหลกัการของการจดัส่งสินคา้ถึงลูกคา้นั้นส่วนใหญ่มกัจะเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองของสถานท่ีและเวลา ซ่ึงการท่ีจะสามารถกระจายสินคา้ให้ไปถึงลูกคา้นั้นเราจ าเป็นตอ้งท า 
การวางหลกัการของการบริการก่อนการบริการดา้นขอ้มูล และการให้ขอ้มูลผา่น อินเตอร์เน็ตจะท า
ให้เกิดการลดช่องวา่งในการติดต่อกบัลูกคา้ได ้การยืนยนัการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้ นั้นจะสามารถ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงทั้งน้ีจะเป็นผลดีแก่องคก์รเน่ืองจากลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บ
สินคา้ตามก าหนดเวลาและตรงเวลา  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีนกัการตลาดคนไหนท่ีจะละเลยการส่งเสริม 
การตลาดเน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้ท าการซ้ือสินคา้ไดซ่ึ้ง
นบัวา่เป็นขอ้ดีท่ีองคก์รต่างๆนั้นมกัจะท าการส่งเสริมการตลาดไปยงัลูกคา้ไม่วา่จะผา่นส่ือโทรทศัน์ 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชวัร์ และอินเตอร์เน็ต  

4. ราคา (Price) ราคาเป็นส่ิงท่ีทั้งองคก์รและลูกคา้ต่างให้ความส าคญัซ่ึงทางองคก์รเองก็ 
ตอ้งท าให้ตน้ทุนในการผลิตต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และทางด้านลูกคา้เองนั้นก็ตอ้งการท่ีจะซ้ือใน 
ราคาท่ีถูกเช่นเดียวกนับางคร้ังองคก์รอาจจะตอ้งเพิ่มรายไดโ้ดยอาจจะมีการสร้างลูกคา้ท่ีเป็นการซ้ือ
สินคา้เป็นเงินเช่ือหรือไม่วา่จะเป็นการใหส่้วนลดราคา 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 
ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค Engle, Blackwe และ Miniard กล่าววา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาและการบริโภคใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการซ่ึง
ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งอาศยักระบวนการตดัสินใจเขา้ร่วมเพื่อใหกิ้จกรรมนั้นลุล่วง”  

เสรี วงษ์มณฑา (2548) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภคคือ พฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือการใช้การประเมินผลหรือการจดัการกบัสินคา้และ
บริการซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้  
พฤติกรรมผู้บริโภคจะอยูท่ี่กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ  

1.การจัดหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมต่างๆท่ีคนน าไปสู่การซ้ือหรือไดม้าซ่ึงรับสินคา้
และบริการมาใช้กิจกรรมนบัตั้งแต่การแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการซ่ึงรวมไปถึงการ



 

 

เปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซ้ือทั้งน้ีนกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะตอ้ง
สนใจและพิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร  

2. การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนั้นท าการใช้สินคา้หรือ
บริการนั้นๆท่ีไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไรรวมตลอดไปถึงการดูดว้ยวา่การใชสิ้นคา้นั้น
ท าไปเพื่อความสุขอยา่งครบเคร่ืองสมบูรณ์แบบหรือเพียงเพื่อความตอ้งการขั้นพื้นฐานเท่านั้น  

3.การก าจัดหรือทิง้ (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา่ผูบ้ริโภคใชส้ิ้นคา้หรือบริการและ
หีบห่อของสินค้าหมดไปอย่างไรโดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีด าเนินไปและท่ีกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ยรวมไปถึงการด าเนินการโดยวธีิอ่ืนกบัสินคา้หรือบริการท่ีใชแ้ลว้ 
 

2.5 แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 

         การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ

ประชาสัมพนัธ์ไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

พรทิพย์ พิมพ์สินธ์ุ (2540) ไดใ้ห้ความหมายการประชาสัมพนัธ์ คือ การปฏิบติักิจกรรม

ต่างๆ ตามแผนการของการการส่ือสารท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งตรง

ตรงกันในอันท่ีจะสร้างความเช่ือถือ ศรัทธา และความร่วมมือระหว่างสถาบันกับประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นการปฏิบติักิจกรรมท่ีต่อเน่ืองและหวงัผลระยะยาว 

วิจิตร อาวะกุล (2541) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการส่ือสารสถาบนั

องคก์าร หน่วยงานกบัประชาชนหรือสังคม เพื่อเป็นการพฒันาเสริมสร้างฟ้ืนฟู ธ ารงรักษาภาพพจน์ 

สัมพนัธ์อนัดี ใหไ้ดรั้บการสนบัสนุนรักใคร่ นบัถือ ยกยอ่ง เล่ือมใสศรัทธา 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวว่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง การติดต่อส่ือสารของ

องค์กรกบัชุมชุนต่างๆ มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือภาพลกัษณ์ ความรู้ในเร่ืองใดเร่ือง

หน่ึงและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

จากแนวคิดของการประชาสัมพนัธ์ ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ พอสรุปไดว้่าการ

ประชาสัมพนัธ์ คือ กระวนการในการสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีต่อกนัของหน่วยงาน 

องค์การ กบักลุ้มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือ และสนับสนุน ท่ีดี เพื่อมุ่งไปสู่

ความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีหน่วยงานนั้นๆ ไดว้างไวโ้ดยราบร่ืน 

 

 

 

 



 

 

2.6 รถไฟไทย 
 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานพระบรมราชานุมติัให้กระทรวง
โยธาธิการว่าจา้ง มิสเตอร์ จี. มูเรแคมป์เบลล์ สร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯถึงนครราชสีมา 
เป็นสายแรก เป็นทางขนาดกวา้ง 1.435 เมตร และไดเ้สด็จพระราชด าเนินประกอบพระราชพิธี
กระท าพระฤกษ ์เร่ิมการสร้างทางรถไฟ ณ บริเวณยา่นสถานีกรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 09 มีนาคม พ.ศ.2434 
ซ่ึงปัจจุบนั การรถไฟฯไดส้ร้างอนุสรณ์ปฐมฤกษร์ถไฟหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกเหตุการณ์
ส าคญัในอดีตและเพื่อนอ้มร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 
 ในสมยัท่ีพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงเป็นผูบ้ญัชาการกรม
รถไฟหลวงอยูน่ั้น ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล และทรงตระหนกัดีวา่การใชร้ถจกัรไอน ้ าลากจูงขบวนรถ 
นอกจากจะไม่สะดวกและประหยดัแลว้ ลูกไฟท่ีกระจดักระจายออกมา ยงัเป็นอนัตรายได ้พระองค์
จึงทรงสั่งรถจกัรดีเซล จ านวน 2 คนัมาจากสวิสเซอร์แลนด์ เขา้มาใชเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงรถจกัรดีเซล
การกลคนัแรก เลขท่ี 21-22 ไดอ้อกวิ่งรับใชป้ระชาชนเม่ือ พ.ศ.2471 ปัจจุบนัรถจกัรประวติัศาสตร์
คนัน้ียงัคงอยู่การรถไฟฯ ได้น ามาติดตั้งท่ี ตึกบญัชาการรถไฟ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัได้ศึกษาหา
ความรู้ต่อไป และเน่ืองจากพระองคท์รงเป็นผูใ้หก้  าเนิดรถจกัรดีเซลข้ึนในเมืองไทย รถจกัรดีเซลทุก
คนัท่ีใช้การอยู่ในการรถไฟฯ ขณะน้ีจึงได้ประดบัเคร่ืองหมาย “บุรฉัตร” อนัเป็นพระนาม ของ
พระองค ์ติดท่ีดา้นขา้งของรถจกัรดีเซลทุกคนัท่ีสั่งเขา้มา เพื่อเป็นการร าลึกและเทิดพระเกียรติแห่ง
พระองคท์่านสืบไป 

 ปัจจุบนัการรถไฟฯ มีระยะทางท่ีเปิดการเดินรถแลว้ รวมทั้งส้ิน 4,346 กิโลเมตร โดยเป็น

ทางคู่ช่วง กรุงเทพ – รังสิต ระยะทาง 31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วงรังสิต – ชุมทางบา้นภาชี 

ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดงัน้ี.- 

 
รูปที ่2.1 เส้นทางทางสามทาง 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/main/profile/history.html 

 

 

 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.html


 

 

ทางสายเหนือ ถึง สถานีเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ความยาว 752.077 กิโลเมตร และมีทาง

แยกท่ีสถานีชุมทางบา้นดาราจงัหวดัพิษณุโลก ถึง สถานีสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ความยาว 

29.007 กิโลเมตร 

 
รูปที ่2.2 เส้นทางสายเหนือ 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/main/profile/history.html 

 

 
รูปที ่2.3 เส้นทางสายใต้&สายตะวนัตก 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/main/profile/history.html 

 

 

ทางสายใต้ ถึง จงัหวดันราธิวาส( สุไหลโก-ลก ) ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร และสถานีปาดงัเบซาร์ 

ระยะทาง 974 กิโลเมตร 

ทางสายตะวันออก ถึง จงัหวดัสระแก้ว( อรัญประเทศ ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และนิคม

อุตสาหกรรมมาบตะพุต ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

ทางสายตะวนัตก ถึง สถานีน ้าตก จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร 

ทางสายแม่กลองช่วงวงเวยีนใหญ่ – มหาชยั ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วงบา้นแหลม – แม่กลอง 

ระยะทาง 34 กิโลเมตร 

ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึง จงัหวดัอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร และจงัหวดั

หนองคาย ระยะทาง 624 กิโลเมตร 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.html


 

 

 
รูปที ่2.4 เส้นทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/main/profile/history.html 
 

นอกจากนั้นยงัมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ คลองสิบเกา้ – บา้นภาชี – แก่งคอย – ศรีราชา – 

แหลมฉบงั – เขาชีจรรย ์– มาบตาพุด เพื่อใหรั้บโครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัออกอีกดว้ย 

 

2.7 รถไฟด่วนพเิศษอสีานมรรคา 
 

รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา (อีสานมรรคา แปลว่า ทางสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ; รหัส

ขบวน: 25/26) เป็นขบวนรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการผูโ้ดยสารระหวา่ง

สถานีรถไฟกรุงเทพ  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  กับสถานีรถไฟหนองคาย  อ าเภอเมือง

หนองคาย จังหวดัหนองคาย  เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนิดรถท่ี

ให้บริการไดแ้ก่ รถนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนอนปรับอากาศชั้น 2 รถเสบียงปรับอากาศ และรถ

เฉพาะสุภาพสตรีและเด็ก  รถด่วนพิเศษอีสานมรรคาเร่ิมเดินรถเท่ียวปฐมฤกษ์ในเส้นทาง

กรุงเทพมหานคร-หนองคาย เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หลงัจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้

จดัซ้ือรถไฟโดยสารเชิงพาณิชยรุ่์นใหม่จากประเทศจีนจ านวนทั้งหมด 115 คนั โดยขบวนรถไดรั้บ

พระราชทานช่ือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกบัรถด่วนพิเศษของ

การรถไฟแห่งประเทศไทยในอีก 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ อุตราวถีิ อีสานวตันา และทกัษิณารักย ์

 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

 

 
รูปที ่2.5 เส้นทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/resultproject/115_new_train_carriages_project/northeastII.html 
 

2.8 ข้อมูลและคู่มอืท่องเทีย่วลาว 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือ เรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว ตั้งอยู่ในดินแดน

สุวรรณหรืออินโดจีน ระหว่างละติจูดท่ี 14-23 องศาเหนือและลองติจูดท่ี 100-108 องศา เป็น

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพื้นท่ี 236,800 ตารางกิโลเมตร ภาคพื้น

น ้า 6,000 km² ตลอดแนวชายแดนของประเทศลาว ซ่ึงมีความยาวรวม 5,083 กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ย

ชายแดนของประเทศเพื่อนบา้น 5 ประเทศ ดงัน้ี  

1.ประเทศ จีน ทางดา้นทิศเหนือ (1 กิโลเมตร  

2.ประเทศไทยทางดา้นทิศใต ้และ ทิศตะวนัตก (1,754 กิโลเมตร)  

3.ประเทศกมัพชูา ทางดา้นทิศใต ้(541 กิโลเมตร)   

4.ประเทศเวยีตนาม ทางดา้นทิศตะวนัออก (2.130 กิโลเมตร)  

5.ประเทศเมียนมาร์ ทางดน้ทิศตะวนัตก (235 กิโลเมตร)  

 
รูปที่2.6 แผนทีป่ระเทศลาว 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/spplawxaseiyn/khxmul-thawpi-keiyw-kab-prathes 

 



 

 

ธงชาติ 

ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สปป.ลาว แบบปัจจุบนั ธงชาติน้ีมีช่ือ

เรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน โดยออกแบบข้ึนใน ช่วง สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และได้รับการ

ออกแบบจากนกัปราชญผ์ูย้ิง่ใหญ่ ของชาวลาว มีนามวา่ มหาสิลา วรีะวงส์  

 
รูปที่2.7 ธงชาติประเทศลาว 

ทีม่า : http://www.eastasiawatch.in.th/th/information/14/ 

 

 ค าขวญัประเทศลาว 

                   (ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດຖະ

ນາຖາວອນ) 

สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วฒันาถาวร 

 

ตราแผ่นดินลาว  

 ตราแผน่ดินลาว แบบปัจจุบนัเป็นตราของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเร่ิมใช้

มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 หลงัจากการใชน้โยบายจินตนาการใหม่ มีลกัษณะตามท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หมวดท่ี 10 มาตราท่ี 90 ไวว้า่ "เคร่ืองหมายชาติของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรูปวงกลม ดา้นล่างมีรูปคร่ึงกงจกัรเป็นฟันเฟืองและ

โบว์อักษร "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"  (ลาว:  "ສາທາລະນະລັດ 

ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ") สองขา้งลอ้มดว้ยรวงขา้วสุกเป็นรูปวงพระจนัทร์และ

โบว์สีแดงเ ขียนอักษร "สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ ว ัฒนาถาวร (ลาว: 

"ສັນຕິພາບ ເອກກະລາດ  ປະຊາທິປະໄຕ  ເອກະພາບ ວັດທະນາ

ຖາວອນ") ระหวา่งกลางของสองปลายรวงขา้วมีรูปพระธาตุหลวง อยูก่ลางรูปวงกลมมีหนทาง 

ทุ่งนา ป่าไม ้และเข่ือนไฟฟ้าน ้าตก" 

 



 

 

 
รูปที ่2.8 ตราแผ่นดินลาว 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/spplawxaseiyn/khxmul-thawpi-keiyw-kab-prathes 

 

ดอกไม้ประจ าชาติ 

 ดอกไมป้ระจ าชาติประเทศเพื่อนบา้นของไทยอย่างประเทศลาว คือ ดอกจ าปาลาว (Dok 

Champa) คนไทยรู้จกักนัดีในช่ือ ดอกลีลาวดี หรือ ดอกลัน่ทม  

 

 
รูปที ่2.9 ดอกไม้ประจ าชาต(ิดอกลลีาวดีลาว) 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/mnmasean/dxkmi-prathes-law 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/spplawxaseiyn/khxmul-thawpi-keiyw-kab-prathes/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2.png?attredirects=0


 

 

ชุดประจ าชาต ิ

 ผูห้ญิงลาวนุ่งผา้ซ่ิน และใส่เส้ือแขนยาวทรงกระบอก ส าหรับผูช้ายมกัแต่งกายแบบสากล

หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเส้ือชั้นนอกกระดุมเจด็เมด็ คลา้ยเส้ือพระราชทานของไทย 

 
รูปที ่2.10 ชุดแต่งกายประจ าชาติลาว 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/mnmasean/chud-praca-chati-law 
 
สภาพภูมิอากาศ 
 ลกัษณะภูมิอากาศของลาวคลา้ยกบัภาคเหนือและภาคอีสานของไทย แต่ฤดูหนาวมีอากาศ
หนาวมากกว่า พื้นท่ีทางภาคใตแ้ละทางตอนกลางของประเทศ เป็นบริเวณท่ีมีฝนตกชุกมากกว่า
ภาคเหนือ ประกอบท่ีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมในทะเลจีนใต ้ท าให้ประเทศลาวมีลกัษณะทาง
ภูมิอากาศแบ่งออกได ้3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ จนถึงเดือนเมษายน, ฤดูฝน 
เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม, ฤดูหนาว เร่ิมตน้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึง
เดือนมกราคม 

 

เงินตรา 

สกุลเงินของประเทศลาวคือ กีบ ส าหรับเงินกีบท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศลาวส่วน

ใหญ่จะแบ่งออกเป็นใบละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 กีบ (ไม่มีเงินในลกัษณะเหรียญ

กษาปณ์) โดยมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ประมาณ 1 บาท เท่ากบั 0.0037 LAK 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mnmasean/chud-praca-chati-law


 

 

ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าและปลัก๊ไฟของลาวเหมือนเมืองไทยทุกประการ การไปท่ีน่ีจึงไม่ตอ้งพกตวั

แปลงปลั๊กไฟไปเลย แต่หากไปเท่ียวเมืองเล็กๆ ท่ีห่างไกลความเจริญออกไป ไฟฟ้าอาจไม่ได้

ใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 

ฟิลม์และกล้องถ่ายรูป 

ควรเตรียมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะฟิล์มเพราะท่ีต่างประเทศราคาจะสูงมากโดยเฉพาะ 

ตามสถานท่ีท่องเท่ียว และควรเตรียมถ่านใส่กล้องถ่ายรูปไปด้วยเพราะอากาศเย็นถ่านจะ

เส่ือมสภาพเร็ว 

 

การใช้โทรศัพท์ 

โทรศพัทก์ลบัเมืองไทย : แนะน าให้ใชบ้ริการโทรศพัทผ์า่นเน็ตตามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ 

ซ่ึงคิดราคาประมาณ 3,000-6,000 กีบ/นาที (ข้ึนอยูก่บัวา่โทร.เบอร์บา้นหรือมือถือ) หรือซ้ือซิมการ์ด

ลาวแบบเติมเงินใช้ดีกว่า ราคาถูกกว่าเปิดบริการขา้มแดนจากเมืองไทยไป โดยซิมการ์ดท่ีคนลาว

บอกวา่ใชดี้จะมีอยูส่องเจา้ดว้ยกนัคือ ทิโก (Tigo) และเอม็โฟน (M Phone) 

 

การให้ทปิ 

การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็นเร่ืองส าคญั และมารยาทของนักท่องเท่ียวควรให้ทิป

ส าหรับคนท่ีให้บริการท่าน อาทิคนขบัรถ / ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 

 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

 พระธาตุหลวง 

 หอพระแกว้ 

 หลวงพระบาง 

 ประตูชยั 

 วงัเวยีง 

 น ้าตกหล่ีผ ี

 น ้าตกตาดผาส้วม 



 

 

 น ้าตกคอนพะเพง็ 

 บา้นสะพาย ปากเซ OTOP ลาว 

 เวยีงจนัทน์ 

 

วงัเวยีง 

เมืองวงัเวยีงเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบแอ่งกระทะลุ่มแม่น ้ าซอง ระยะทางจาก
นครหลวงเวียงจนัทน์ไปทางทิศเหนือประมาณ 150 กิโลเมตร และอยู่ทางตอนใตข้องเมืองหลวง
พระบางประมาณ 200 กิโลเมตร ส าหรับช่ือ แม่ซอง ปรากฏเร่ืองวา่ วงัเวียงเดิมเป็นท่ีอยูข่องเผา่ลาว
เทิง (ชาวลาวบนท่ีสูง) สมยัพระเจา้ฟ้างุม้ กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง มีการเขา้ตีเมืองเวียงค า แลว้
ไดจ้บัเจา้พระยาเพาใส่ซองไมเ้พื่อส่งข้ึนไปเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง) แต่ท่านถึงแก่อนิจกรรม
เสียก่อน ซองท่ีบรรจุพระศพเก็บรักษาไวท่ี้น่ี ผูค้นจึงเรียกแม่น ้าน้ีวา่แม่ซอง 

เมืองวงัเวียงมีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
โดยเฉพาะทิวทศัน์ภูเขา และหน้าผาหินปูนท่ีตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นแนวยาวดว้ยจงัหวะสูง-ต ่า 
ประกอบกบัภายในพื้นท่ีมีแม่น ้ าไหลผ่าน จึงท าให้กลายเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติท่ีมีความ
สมบูรณ์ มีศกัยภาพดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวทั้งจากภายในและต่างประเทศจ านวนมาก จนท าให้วงัเวียง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประเทศท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี 

ในสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง วงัเวยีงเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีสยาม โดยใชเ้ป็นพื้นท่ีรวมคนจาก
ซ าเหนือ ต่อมาสมยัราชอาณาจกัรลาววงัเวียงกลายเป็นเขตทหารราบอากาศท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศ ท าให้มีผูค้นอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่มข้ึน กอปรกบัในระยะหลงัท่ีรัฐบาลมีนโยบายยา้ย
ชาวเขาลงมาสู่พื้นท่ีราบ วงัเวียงจึงเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีทั้งลาวเทิง ลาวสูงและลาวลุ่ม มีสถานท่ียึด
เหน่ียวจิตใจคือผาแดง สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็นท่ีสถิตของพ่อผาแดงผูบ้นัดาลโทษภยัให้ชาวเมือง
ได้ ขณะท่ีธรรมชาติ ป่าไมแ้ละ ทุ่งนา ก็ล้วนมีคุณค่าและความหมายในทางการใช้ประโยชน์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน แต่ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบนั
ชาวเมืองวงัเวียงได้ลืมองค์ประกอบเมืองในทางประเพณีไปทั้งหมดแล้ว เพียงแต่ปรับเปล่ียน
บทบาทหน้าท่ีและความหมายไปจากเดิมเท่านั้ น เช่น ผาแดงกลายเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมเมืองท่ีมีความส าคญัมากในการสร้างทศันียภาพอนัสวยงามให้แก่ภูมิทศัน์เมือง
ขณะเดียวกนัก็ยงัคงเป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สังเกต ไดจ้ากศรัทธาของชาวเมืองท่ีแสดงออก
ในบริบทของการด าเนินกิจกรรมส าคัญต่างๆ อาทิ การบะบนผ่านเจ้าหรือทรงเจ้า ประเพณี



 

 

บวงสรวงในเดือนธนัวาคม ประเพณีงานบุญก าบา้นก าเมืองในวนัข้ึน 3 ค ่า เดือน 7 ประเพณีงานบุญ
บั้งไฟ ซ่ึงประเพณีทั้งหมดลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบับูชาพอ่ผาแดง 

การพฒันาพื้นท่ีเมืองวงัเวียงเพื่อการท่องเท่ียวขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และมีนกัท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึนเกินจ านวน100,000 คนต่อปี (ขอ้มูลปี 2557) การเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวส่งผลให้มีการ
ลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพฒันาธุรกิจดา้นการบริการเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยเฉพาะกิจการ
ร้านคา้ ร้านอาหาร สถานบนัเทิง ท่ีพกั บริษทัน าเท่ียว ฯลฯ ขณะเดียวกนั ภาครัฐก็พฒันาพื้นท่ีวงั
เวียงดว้ยการปรับปรุงและจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ซ่ึงลว้นมีส่วนส าคญัในการ
ส่งเสริมการขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และสร้างภาพลกัษณ์แห่งความเป็นชุมชนเมือง
ท่ีมีการพฒันาเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวใหก้บัเมืองวงัเวยีง  

วงัเวียงเป็น เมืองเล็กๆ ห่างจากเวียงจนัทน์ไปทางเหนือ 160 กิโลเมตร  ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองรี
สอร์ทของลาว  เพราะมีแม่น ้ าไหลเลาะตามภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตา  คลา้ยเมืองกุย้หลินของ
เมืองจีน  มีถ ้าให้เท่ียวชมหลายแห่งซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว ในเขตตวัเมืองวงัเวียงมีวดัเก่าอายุราว 400-
500 ปีอยู่หลายแห่ง  ได้แก่วดัสีเสียงทอง หรือ วดัธาตุ วดัคงั วดัหัวพนั วดัสีสุมาน และวดัพง
เพญ็  แต่สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมคือ การชมถ ้า  การล่องล าน ้ า  และเยือนหมู่บา้นคนทอ้งถ่ิน ถ ้า
ในวงัเวยีงมีมากมาย ท่ีไดรั้บการพฒันาบา้งแลว้  มีไฟน าทางในถ ้า  ไกดท์อ้งถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเด็ก
หนุ่มพื้นบา้นจะประจ าอยูต่ามหนา้ถ ้าคอยเก็บค่าผา่นทางพร้อมค่าน าชมคนละประมาณ 3,000 กีบ 
นกัท่องเท่ียวควรน าไฟฉายไปเองดว้ย และกิจกรรมท่ีน่าสนใจอีกอยา่งคือ  การนัง่ห่วงยางล่องน ้ า
ซอง จุดตั้งตน้อยูแ่ถวฟาร์มออร์แกนิกท่ีช่ือวา่ พดิูนแดง  ห่างจากเมืองไปทางเหนือ 3 กิโลเมตร 

เวยีงจันทน์ 
เวียงจนัทน์ (Vientiane) เมืองหลวงของลาว หรือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นเมืองท่ีส าคัญและใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้ งอยู่ตอนกลางของ
ประเทศลาวใกล้กับจงัหวดัหนองคายของประเทศไทยและเป็นหน่ึงในเมืองหลวงอาเซียนใน
ปัจจุบนั โดยเวยีงจนัทน์มีพรมแดนติดกบัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

เมืองหลวงลาว หรือ กรุงเวียงจนัทน์ หรือ นครหลวงเวียงจนัทน์ ท่ีคนลาวนิยมเรียก เป็น
เมืองท่ีมีประวติัย ้อนหลังอันยาวนาน โดยถูกสถาปนาข้ึนเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้าน
ช้าง (ประเทศลาวในปัจจุบนั) เม่ือปี พ.ศ. 2103 โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 
2321 ได้ถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของไทย และตกไปเป็นเมืองข้ึนของฝร่ังเศสเม่ือปี พ.ศ. 2436 
ก่อนจะประกาศเอกราชในเวลาต่อมา ซ่ึงตลอดเวลาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรลา้นชา้งจนถึงปัจจุบนั นคร
เวียงจนัทน์ไดรั้บการยกให้เป็นเมืองหลวงของประเทศตลอดมา เวียงจนัทน์ตั้งอยู่ตอนกลางของ

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89/


 

 

ประเทศในเขตลุ่มน ้ าโขง มีท่ีตั้งตามพิกดัสากลท่ี 17°58′เหนือ, 102°36′ตะวนัออก มีประชากรทั้ง
แบบลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนแน่นอนราว 700,000 คน 
เน่ืองจากเวียงจนัทน์เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ จึงมีการแบ่งเป็นเขตพื้นท่ียอ่ยทั้งหมด 5 เขต 
เพื่อง่ายต่อการบริหาร (เหมือนการแบ่งเขตของกรุงเทพมหานคร) คือ เขตจนัทบุรี เขตศรีโคตรบอง 
เขตไชยเชษฐา เขตศรีสัตตนาค และเขตหาดทรายฟอง เวียงจนัทน์นอกจากจะเป็นเมืองหลวงลาว
แลว้ ยงัเป็นเมืองใหญ่และส าคญัท่ีสุดของประเทศ เป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง ศูนยก์ลาง
ทางดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ 

เวียงจนัทน์เป็นเมืองท่ีสวยงาม มีศิลปะวฒันธรรมท่ีน่าสนใจมากมาย ทั้งวดัวาอารามและ
อนุสรณ์สถานต่างๆ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงของอาเซียน อีกทั้งค่าใช้จ่ายดา้น
การกินการอยู่ก็ไม่สูง การเดินทางสะดวก รถราก็ไม่ติดเหมือนเมืองใหญ่อ่ืนๆซ่ึงแหล่งท่องเท่ียว
น่าสนใจในเวยีงจนัทน์ไดแ้ก่ ประตูชยั,หอพระแกว้,พระธาตุหลวง,วดัสีสะเกด,ตลาดเชา้ ฯลฯ 

หลวงพระบาง 

เมืองหลวงพระบางหรือเม่ือก่อนนั้นคืออาณาจกัรลา้นชา้ง ในอดีตกาลเมือง หลวงพระบาง
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวลาว พระเจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแควน้ต่างๆของชนเผา่ไท-ลาวในเขตลุ่ม
น ้าโขง น ้าคาน น ้าอู และก่อตั้งอาณาจกัรลา้นชา้ง ในริมน ้าโขงซ่ึงคือหลวงพระบาง เม่ือปี พ.ศ. 1896 
– 1916  และไดรั้บการช่วยเหลือของกษตัริยข์อม  (เพราะมเหสีของเจา้ฟ้างุม้คือพระราชธิดาของ
กษตัริยข์อมในขณะนั้น) พร้อมๆกบัการรับเอาพุทธศาสนาเขา้มาแทนการนบัถือผ ี ลาว เป็นประเทศ
หน่ึงท่ีสืบเช้ือสายบรรพบุรุษเดียวกบัชาวไทย แต่ลาวมีชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่า ลาวแท้ๆ  มี
เพียง 50 % ท่านั้น ซ่ึงมกัจะอาศยัอยู่ท่ีราบริมน ้ าโขง ส่วนชาวเขานิยมอยู่บนเทือกเขา เม่ืออดีต
เร่ิมแรก อาณาจกัรลา้นช้างมีช่ือเรียกว่า  “เมืองชวา”  มีชาวชวาอาศยัอยู่มากกว่าในกลุ่มอ่ืน พ.ศ. 
1900 เปล่ียนมาใชช่ื้อ เมืองเชียงทอง จนกษตัริยข์อมไดพ้ระราชทานพระพุทธรูปองคห์น่ึงให้แก่พระ
เจา้ฟ้างุม้ มีช่ือวา่ พระบาง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล เจา้ฟ้างุม้จึงทรงเปล่ียนช่ือเมืองเป็น “หลวง
พระบาง”   จนในปี พ.ศ. 2088 พระเจา้โพธิสารราชเจา้ โปรดฯ ให้ยา้ยเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้น
ชา้งไปอยูท่ี่เมืองเวียงจนัทน์ แมห้ลวงพระบางจะไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงต่อไป แต่เจา้มหาชีวิตยงัคง
ประทบัท่ีหลวงพระบาง  ต่อมาอาณาจกัรลา้นชา้งแตกออกเป็นสามอาณาจกัร คือ อาณาจกัรลา้นชา้ง
หลวงพระบาง,อาณาจกัรลา้นชา้งเวยีงจนัทน์,อาณาจกัรลา้นชา้งจ าปาศกัด์ิ  

กษัต ริ ย์แ ห่ งอ าณาจัก รล้ านช้ า ง  ค ง สืบทอดบัลลัง ก์ ก ระทั่ง ถึ ง ยุ ค ส้ิ น สุดของ
ราชวงศ ์ เน่ืองจากลาวนั้น ตกเป็นเมืองข้ึนของสยาม เวียดนาม และ ฝร่ังเศส ตามล าดบั   ดว้ยเหตุน้ี
เองท่ีเมืองหลวงพระบางมีความเป็นมายาวนาน เป็นราชธานีเก่าแก่ วดัวาอารามมากมาย และมี

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


 

 

ธรรมชาติท่ีวิเศษ  เม่ือองคก์าร ยเูนสโก ้ยกให้หลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลก ช่ือของหลวงพระ
บางจึงรู้จกักบันกัท่องเท่ียวทัว่ไป  การท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบางจึงมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของลาว 

 

2.9 เอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

เนาวรัตน์ พลายน้อย,2538 ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยผลการศึกษาพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคม

และประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีวตัถุประสงคพ์ฤติกรรม ความตอ้งการ และรสนิยมในการท่องเท่ียว

แตกต่างกนักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยในปัจจุบนัจึงมีความหลากหลายจ าแนกตามลกัษณะและแบบ

แผนการท่องเท่ียวไดม้ากมีทั้งนกัท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนและท่องเท่ียวอย่างแทจ้ริงซ่ึงมกัใช้บริการ

ตามโรงแรมและภตัตาคารท่ีค่อนขา้งมีมาตรฐาน ขณะเดียวกนัมีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากท่ีไป

เท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์แบบเดิมคือ เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อปฏิบติัธรรมทางศาสนา ท่ียงัคงเนน้การพกั

แรมและรับประทานอาหารตามบา้นญาติและเพื่อนหรือวดัเป็นหลกับางคร้ังกลุ่มท่องเท่ียวประเภท

หลงัน้ีไปท่องเท่ียวกนัเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีเรียกว่า ฉ่ิงฉบัทวัร์ท่ีมีการพกัคา้งคืนและรับประทานอาหาร

ในรถโดยสารท่ีใชเ้ดินทางไปท่องเท่ียวนั้น 

 จอย ทองกล่อมสี,2550 ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์การรับรู้ข่าวสาร

และภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการศึกษาพบว่า (1) การ

ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ใชก้ลยุทธ์เชิงรับเป็นหลกัและกลยุทธ์เชิงรุกเป็นรองโดยก าหนดกลยุทธ์

รองรับ 3กลยุทธ์หลกัคือ กลยุทธ์การใชส่ื้อประชาสัมพนัธ์ กลยุทธ์การน าเสนอสารประชาสัมพนัธ์ 

และกลยทุธ์การประสานความร่วมมือ (2) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์คือ

ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านการจดัระบบภายในหน่วยงาน ปัญหาด้านขอ้มูล และ

ปัญหาดา้นนโยบายการจดัท าแผนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ งานวิจยัขา้งตน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของผูว้ิจยัในประเด็นปัญหาในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ซ่ึงขอ้มูลจากงานวิจยัมาช่วยในการ

ก าหนดปัญหาวตัถุประสงค์และข้อสัญนิษฐานรวมทั้งผลการวิจยัน้ีจะช่วยให้ผูว้ิจยัไดม้องเห็นถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลดา้นต่างๆและเห็นค าตอบท่ีน่าสนใจ 

อญัญพชัร โชติวชิระพงศ์, 2555 ไดท้  าการวิจยัลกัษณะพฤติกรรมคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะ

ศึกษา 1) ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั 2) ปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว และปัจจยัทางการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย



 

 

ของนกัท่องเท่ียว ชาวอเมริกนั ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น

นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนัท่ีก าลงัเดินทางท่องเท่ียวอยู่ในประเทศไทย ซ่ึงมีขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 

คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ 

ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว และ

การวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิเช็ฟเฟ่ 

สกล บุญสิน, 2557 ไดท้  าการวิจยัเร่ืองคุณภาพการให้บริการรถไฟน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ ปัญหาและขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการรูปแบบการให้บริการ

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษา ใชก้ารวิจยั

เชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ (mixed methods) ผลการวิจยัพบวา่ 1) การรถไฟฯ ควรปรับปรุง

คุณภาพการใหบ้ริการท่ีสถานี โดยภาพรวม ตามล าดบัดงัต่อไปน้ีดา้นความสะอาด ดา้นเวลาในการ

ให้บริการ ดา้นพนกังาน ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นขอ้มูลข่าวสาร และ

ดา้นอตัราค่าบริการ 2) การรถไฟฯ ควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการบนขบวนรถ โดยภาพรวม 

ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี ดา้นความสะอาด ดา้นเวลาในการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่ิง

อ านวยความสะดวก ดา้นความปลอดภยั ดา้นพนกังาน และดา้นขอ้มูลข่าวสาร 3) รูปแบบการ

ให้บริการ รูปแบบการให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร ไดแ้ก่ 1) การประกนัความล่าชา้ในการเดินรถ 2) 

บริการตรวจเช็คความพร้อมของหวัรถจกัรพร้อมรับประกนังานซ่อม 3) การท าความสะอาดอยา่ง

เหมาะสม หลากหลาย และมีนวตักรรม 4) บริการเจา้หนา้ท่ีแนะน าบริการและอ านวยความสะดวก 

และ 5) บริการแจง้ขอ้มูลข่าวสารการเดินรถผ่านจอ LED/LCD ท่ีสถานี ส่วนรูปแบบในการ

ให้บริการขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ 1) บริการระบบติดตามขบวนรถ 2) การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

3) บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนถ่าย 4) บริการดูแลความปลอดภยัตูสิ้นคา้ 5) การประกนั

ความล่าชา้ในการขนส่ง 6) บริการขนส่งต่อเน่ือง และ 7) บริการค่าระวางอตัราพิเศษ 

บุญทวี สอสัมพันธ์,2559 ได้ท าการวิจยับทความเร่ืองผลกระทบและการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้ีมีจุดประสงค์ศึกษาพฒันาการของการท่องเท่ียว ผลกระทบและการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเมืองวงัเวียง สปป.ลาวโดยใชว้ิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและวิธีการศึกษาเชิง

ปริมาณ พื้นท่ีท าการศึกษาได้แก่เมืองวงัเวียง แขวงเวียงจันทน์ประชากรศึกษาประกอบด้วย

ประชากร 7 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมือง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ระดับครัวเรือน ผู ้น าชุมชน 

นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยการสัมภาษณ์ การสอบถามและการสนทนากลุ่มยอ่ย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบ

สัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา และใช้สถิติเชิง



 

 

พรรณนา ผลการศึกษา พบวา่ การจดัการบริการท่องเท่ียวในเมืองวงัเวียงไดเ้ร่ิมตน้เม่ือปี พ.ศ. 2537 

ต่อมามีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึน ปี พ.ศ. 2540 มี

นกัท่องเท่ียวเขา้เยือนเมืองวงัเวียงจ านวน4,468 คน และเพิ่มข้ึนเป็น 148,696คนในปี พ.ศ.2554 ใน

ขณะเดียวกนัมีแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มข้ึนมากส าหรับผลกระทบดา้นบวก

พบวา่การท่องเท่ียวไดส้ร้างงานท าให้แก่คนในชุมชนสร้างรายไดชี้วิตความเป็นอยูข่องครอบครัวดี

ข้ึนและมีการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนดีข้ึน ส่วนผลกระทบดา้นลบ ท าให้ค่าครอง

ชีพในเมืองวงัเวยีงเพิ่มสูงข้ึน เกิดปัญหายาเสพติด การก่อสร้างท่ีพกั ร้านบริการรุกล ้าพื้นท่ีสาธารณะ

และท าให้คุณภาพของน ้ าในแม่น ้ าซองลดลง การจดัการท่องเท่ียวในเมืองวงัเวียงได้จดัการทั้ง 4 

ดา้น เช่น ดา้นพื้นท่ี ดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นกิจกรรม แต่การจดัการ

ดา้นกิจกรรมการบริการท่องเท่ียวจะท าไดค้่อนขา้งดีกวาในดา้นอ่ืน  

สมคิด พันธ์โชต,2559 ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสถานีรถไฟ

หวัล าโพง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อสถานีรถไฟหวัล าโพง

ด้านคุณลักษณะของสถานีด้านบุคลากร และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และเพื่อ

เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้โดยสารท่ีมีต่อสถานีรถไฟหัวล าโพง จ าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถไฟท่ีสถานีรถไฟ

หัวล าโพงจ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า ผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจต่อสถานีรถไฟหัวล าโพง

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะของสถานีมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือด้านบุคลากรและด้านการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ผูโ้ดยสารท่ีมีเพศอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อสถานีรถไฟหวัล าโพงโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบรายดา้นแลว้พบวา่ ผูโ้ดยสารท่ีมีระดบัการศึกษาและอาชีพต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อสถานีรถไฟหัวล าโพงในดา้นคุณลกัษณะของสถานีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05 อยู่หน่ึงด้านส่วนผูโ้ดยสารท่ีมีจ านวนคร้ังในการใช้บริการต่างกันผลการ

เปรียบเทียบพบวา่มีความพึงพอใจต่อสถานีรถไฟหวัล าโพงโดยรวม และรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 



 

 

 บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

รูปที ่3.1 โลโก้บริษัท เลฟิเวอร์ แทรเวล จ ากดั 

 

3.1 ช่ือสถานทีป่ระกอบการ : บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั 

ที่ตั้ ง : 53/43 ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหำนคร 10160 

3.2 เกีย่วกบับริษัท เลฟิเวอร์ แทรเวล จ ากดั  

บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั ไดก่้อสร้ำงบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 05 กุมภำพนัธ์ 2556 โดยมี 

นำงสำว วำรุณี ไชยภำ และ นำงสำว อำรีรัตน์ อ ำภำ เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำรทุนจดทะเบียน 2 ลำ้น

บำท เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี 0-1055-56022-50-9 

โทรศพัท ์: 0-2077-5945 

เวลำท ำกำร : วนัจนัทร์ – วนัอำทิตย ์ เวลำ 08.30 น. – 18.00 น. 

3.3 ลกัษณะการให้บริการ 

บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีรับจดัโปรแกรมทวัร์ทั้งในและต่ำงประเทศ ใน

รำคำท่ีก ำหนดเองได้ รับจดัแพ็คเกจทวัร์ท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ รับจดัประชุม สัมมนำ ท่องเท่ียว

ประจ ำปี บริกำรรับจองโรงแรม ท่ีพัก ร้ำนอำหำร จองตั๋วเคร่ืองบินทั้ งภำยในประเทศและ



 

 

ต่ำงประเทศ รับจองโชวสุ์ดอลงักำร จองเรือดินเนอร์สุดหรูล่องแม่น ้ ำเจำ้พระยำชมวิวทิวทศัน์ ริมฝ่ัง

แม่น ้ำเจำ้พระยำยำมค ่ำคืนในรำคำสุดพิเศษ บริกำรรับจองบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียว บริกำรรถเช่ำ 

รถตู ้VIP รถบสัปรับอำกำศ  2 ชั้น  รถบสัพดัลม  50 ท่ีนัง่ บริกำรรับยื่นวีซ่ำ บริกำรท ำประกนัภยั

กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ  

3.4 โครงสร้างองค์กร 

 

รูปที่3.2โครงสร้างองค์กร  

ทีม่า : www.lovertravels.com 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 

รูปที่3.3 ภาพพนักงานทีป่รึกษา 

ทีม่า : คณะผูจ้ดัท ำ 

 



 

 

ช่ือพนักงานทีป่รึกษา   นำงสำววำรุณี  ไชยภำ 

ต าแหน่ง                       กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

3.6 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือผู้ปฏิบัติงาน : นำงสำวปิยพร        ศรีชยั 

  นำงสำวฐิติรัตนน์  อินนำ  

  นำงสำวพิชญำ   หว้ยหงษท์อง 

ต าแหน่ง :   ผูป้ระสำนงำน 

 

นักศึกษำได้รับมอบหมำยให้ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ีบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกัด ในแผนก

ประสำนงำนโดยมีหนำ้ท่ีดงัน้ี 

1. ท ำหนำ้ท่ีติดต่อและประสำนงำนดำ้นกำรจองโรงแรมท่ีพกัและร้ำนอำหำร 

2. โทรประสำนงำนในกำรจองเรือดินเนอร์ 

3. จดักำรเพิ่ม – ลบขอ้มูลของเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 

4. หำขอ้มูลรำคำค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ 

5. จดัเตรียมเอกสำรส ำหรับทวัร์ต่ำงประเทศ 

6. เขียนใบตรวจคนเขำ้เมือง 

7. เตรียมอุปกรณ์ในกำรออกทวัร์ 

8. ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี ส่งลูกคำ้ท่ีสนำมบิน 

9. รับโทรศพัท ์ถ่ำยเอกสำร ส่งแฟกซ์ พิมพง์ำน ฯลฯ 

สัปดาห์ที ่1  

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยใหเ้ขียนใบ ต.ม.โทรแจง้รำยละเอียดลูกคำ้เก่ียวกบัเดินทำง ไป

ส่งกรุ๊ปท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ,ท่องรำยละเอียดกำรจองเรือล่องแม่น ้ ำเจำ้พระยำ,กำรลงโฆษณำใน

เวบ็ไซต ์

 



 

 

สัปดาห์ที ่2  

คณะผูจ้ดัท ำได้รับมอบหมำยให้ลงโฆษณำในเว็บไซต์ต่ำงๆ ท ำกำรแปลงโปรแกรมทวัร์

และน ำลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สัปดาห์ที ่3  

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้ท ำกำรโปรโมทโปรแกรมทวัร์ตำมเวบ็ไซตต่์ำงๆไดท้  ำกำร

แปลงโปรแกรมทวัร์ท่ีไดรั้บจำกเอเจน้แลว้น ำลงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สัปดาห์ที ่4  

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้รับโทรศพัท์ เตรียมขอ้มูลท่ีจะแจง้ให้นกัท่องเท่ียวทรำบ 

คณะผูจ้ดัท ำไดมี้โอกำสไปส่งกรุ๊ปทวัร์ท่ีสนำมบิน  

สัปดาห์ที ่5  

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยใหต้รวจเช็คพำสปอร์ตของลูกทวัร์ ขอ้มูลต่ำงๆของลูกทวัร์ ท ำ

กำรเขียนใบ ตม. และท ำกำรจดัเตรียมส่ิงของต่ำงๆท่ีจะไปส่งลูกทวัร์ท่ีสนำมบินสูวรรณภูมิ ก่อนวนั

เดินทำงมีกำรโทรไปแจง้เตือนวนั เวลำ นดัหมำย และสถำนท่ีท่ีท ำกำรนดัพบ 

สัปดาห์ที ่6  

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยใหโ้พสโฆษณำประชำสัมพนัธ์โปรแกรมกำรท่องเท่ียว ฝึก

โหลดโปรแกรมทวัร์จำกเอเจน้ ท ำกำรแปลงใหเ้ป็นของบริษทัและน ำลงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สัปดาห์ที ่7 

 คณะผูจ้ ัดท ำได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจเช็คโปรแกรมทวัร์ทั้ งหมดในเว็บไซต์ว่ำ

หมดอำยหุรือยงั พร้อมทั้งยงัเรียนรู้เก่ียวกบักำรจดัโปรแกรมทวัร์ 

สัปดาห์ที ่8 

 คณะผูจ้ดัท ำได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรจดัเตรียมของเพื่อส่งกรุ๊ปลูกค้ำท่ีจะเดินทำง หำ

ขอ้มูลรำคำค่ำเขำ้ชมของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆติดต่อเร่ืองกำรจองห้องพกั สอบถำมรำคำห้องพกั 

สอบถำมรำคำยำนพำหนะท่ีจะใชเ้ดินทำง 

 



 

 

สัปดาห์ที ่9 

 คณะผูจ้ดัท ำได้รับมอบหมำยให้เป็นสตำฟทวัร์ คอยดูแลลูกทวัร์ คอยให้ควำมช่วยเหลือ 

ประสำนงำนกบัสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆท่ีพำนกัท่องเท่ียวเขำ้ชมพร้อมติดต่อจดักำรซ้ือบตัรเขำ้ชม 

สัปดาห์ที ่10 

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้หำรำยช่ือโรงแรม ร้ำนอำหำรภำยในจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อจดั

กรุ๊ปทวัร์ โหลดโปรแกรมทวัร์และท ำกำรแปลงตน้ฉบบัของโปรแกรมหลงัจำกนั้นน ำทั้งหมดลง

เวบ็ไซตข์องบริษทัและท ำกำรตรวจสอบโปรแกรมท่ีจะหมดอำย ุ

สัปดาห์ที ่11 

 คณะผูจ้ดัท ำลงไดส่้งกรุ๊ปลูกทวัร์ลงเรือ ดินเนอร์บนเรือส ำรำญท่ีล่องบนแม่น ้ ำเจำ้พระยำ 

ไดเ้ป็นสตำฟคอยดูแลกรุ๊ปทวัร์ต่ำงชำติไปเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

สัปดาห์ที ่12 

 คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้ตรวจสอบโปรแกรมท่ีหมดอำยุ ไดท้  ำกำรโหลดโปรแกรม

ทวัร์ในประเทศจำกเอเจน้ต่ำงๆและท ำกำรแปลงตน้ฉบบัเพื่อน ำลงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สัปดาห์ที ่13 

 คณะผูจ้ดัท ำได้รับมอบหมำยให้หำคอนแทค ส ำหรับติดต่อท่ีพกั ร้ำนอำหำร ในจงัหวดั

ต่ำงๆโดยเนน้ท่ีใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว มีรำคำท่ีไม่สูงเกินไปและไม่ต ่ำจนเกินไป โดยเน้นให้เป็น

โรงแรมมำกกวำ่โฮสเทล 

สัปดาห์ที ่14 

 คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้ติดต่อแจง้ก ำหนดกำรเดินทำงกบัลูกคำ้ พร้อมสอบถำม

ลูกคำ้ว่ำมีโรคประจ ำตวัหรือไม่ หรือแพอ้ำหำรชนิดไหน หลงัจำกนั้นท ำกำรจดัเตรียมของส ำหรับ

กำรเดินทำง 

สัปดาห์ที ่15 

 คณะผูจ้ดัท ำได้รับมอบหมำยให้โฆษณำเว็บไซต์ของบริษทั โปรโมทโปรแกรมทวัร์ท่ี

น่ำสนใจ โหลดโปรแกรมทวัร์ใหม่ๆท่ีเอเจน้จดัท ำข้ึนและท ำกำรแปลงตน้ฉบบัก่อนน ำลงเวบ็ไซต์

ของบริษทั 



 

 

สัปดาห์ที ่16 

 คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บมอบหมำยให้ตรวจสอบโปรแกรมทวัร์ท่ีจะหมดอำยุและท ำกำรจดัเรียง

โปรแกรมตำมเอเจน้ และท ำกำรโทรเช็คเรือว่ำงและฝึกกำรจองเรือกบัเอเจน้ต่ำงๆนอกจำกน้ียงัได้

ฝึกท ำวอเชอร์เพื่อส่งใหลู้กคำ้ไดน้ ำไปใชง้ำน 

3.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 นกัศึกษำเร่ิมเขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เวลำในกำรปฎิบติังำน วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ เวลำ 09.00 

น.-17.00 น. 

 

3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษำกับพนักงำนท่ีปรึกษำเร่ืองกำรท ำโครงงำนสหกิจศึกษำในส่วนของหัวข้อและ

เน้ือหำของโครงงำน 

2. ศึกษำหำข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงงำนและศึกษำขั้นตอนกำร

ปฎิบติังำน 

3. ร่ำงแบบโครงงำนในส่วนต่ำงๆ แลว้น ำเสนอให้อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และ พนกังำนท่ีปรึกษำ 

ช่วยตรวจสอบ 

4. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

5. จดัท ำเอกสำรประกอบกำรโครงงำนและท ำรูปเล่มโครงงำน 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนระยะเวลำในกำรปฎิบติังำนสหกิจศึกษำพร้อมกบักำรจดัท ำ

โครงงำนเป็นระยะเวลำ 4 เดือน 

 

 



 

 

บทที4่ 

ผลงานปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

เปิดเส้นทางท่องเทีย่วทางรถไฟเส้นทาง วงัเวยีง-เวยีงจันทน์-หลวงพระบาง ของบริษทั

เลฟิเวอร์ แทรเวล จ ากดั 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆแต่ด้วย

ประชากรในกลุ่มวยัรุ่นถึงวยัท างานท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนัมีความสนใจในการท่องเท่ียวโดย

รถไฟเพิ่มมากข้ึนและเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว คณะผูจ้ดัท าจึงน าแนวทาง

ประเทศไทย 4.0 มาปรับใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายกลุ่มลูกคา้ให้มากข้ึน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงจดั

เปิดเส้นทางทางท่องเท่ียวทางรถไฟมีข้ึนมาเพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดให้แก่นกัท่องเท่ียวนอกจาก

กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานแลว้นกัท่องเท่ียวในช่วงอายุ 20 – 65 ปี ก็ยงัสามารถไดไ้ปท่องเท่ียวโดย

รถไฟไดอี้กดว้ย 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดป้รึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาและศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมี

ความสนใจดา้นการท่องเท่ียวทางรถไฟเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งบริษทั เลิฟเวอร์แทรเวล จ ากดั มีรายการ

น าเท่ียวท่ีไม่ครอบคลุม คณะผูจ้ดัท าจึงศึกษาข้อมูลการเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางรถไฟใน

เส้นทาง วงัเวียง-เวียงจนัทน์-หลวงพระบางข้ึนมาโดยทางคณะผูจ้ดัท าไดส้อบถามปัญหาต่างๆจาก

พนักงานท่ีปรึกษาซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีคณะผูจ้ดัท าจะอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆท่ีได้ท ารวมถึง

ขั้นตอนการจดัท าโปรแกรมทวัร์โดยจะแบ่งตามหวัขอ้ดงัน้ี 

4.1 รายละเอยีดโครงการ 

คณะผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอโครงงานเร่ืองเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางรถไฟ เส้นทาง วงัเวียง-

เวียงจนัทน์-หลวงพระบาง ซ่ึงโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ีจะเป็นประโยชน์กบัทางบริษทัโดยในการ

จดัน าเท่ียวคร้ังน้ีมีระยะเวลา 3 วนั 2 คืน ซ่ึงจะเดินทางโดยรถไฟและรถตูว้ไีอพี เป็นตน้ 

 

4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

4. 2.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้รายละเอียดขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวเส้นทาง

วงัเวียงเวียงจนัทน์หลวงพระบางแลว้จึงไดข้อค าปรึกษาจากพนกังานพี่ปรึกษาบางส่วนสรุปผลได้

ดงัน้ี 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 

19.00น. คณะพร้อมกนัท่ี สถานีรถไฟหัวล าโพง รับบตัรโดยสารและฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบั

รายละเอียดต่างๆโดยมีเจ้าหน้าท่ีของทางบริษทัคอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

20.00 น. น าสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่จงัหวดัหนองคายโดยรถไฟขบวนท่ี 25 ประเภทด่วน       

พิเศษ 

 

 

 

06.45 น. น าสมาชิกทุกท่านเดินทางถึงจงัหวดัหนองคายพร้อมน าสมาชิกทุกท่านยืน่เอกสาร 

ใหด่้านตรวจคนเขา้เมืองลงตราตรวจ 

หลงัจากน้ัน น าสมาชิกทุกท่านข้ึนรถตูป้รับอากาศ VIP พร้อมเดินทางเขา้สู่ประเทศลาว 

8.00 น.   บริการอาหารเชา้แบบชุดกล่อง บนรถตู ้

หลงัจากน้ัน น าท่านสู่เมืองวงัเวยีงระหวา่งทางแวะ บ้านท่าเรือ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นประมงท่ีใหญ่  

ท่ีสุดซ่ึงเป็นแหล่งท าปลาร้าท่ีเป็นอาหารหลกัของชาวลาว 

12.00น.  เดินทางถึงเมืองวงัเวยีงพร้อมรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร Green Restaurant 

13.30น. พร้อมน าท่านเดินผา่น สะพานขา้มแม่น ้ าซอง(สะพานส้ม) ซ่ึงสะพานแห่งน้ีถือว่า

เป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของถ ้ าจงัเพราะสะพานจะมีสีส้มสะดุดตา ต่อจากนั้น

เดินทางข้ึนไป ถ ้าจงั ซ่ึงจะตอ้งเดินข้ึนบนัได 147 ขั้น เป็นทางลาดชนั เม่ือเดินข้ึน

ไปถึงก็จะพบกบัถ ้าจงั ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซนดว้ยกนัคือ ถ ้าฝ่ังซ้ายมือ เม่ือเดินเขา้ไปก็

จะไปถึงจุดชมวิว จากจุดน้ีสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าซอง กับทุ่งนาสีเขียว กับ

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ของเมืองวงัเวียง ส่วนโซนขวามือ นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสั

กบัหินงอกหินยอ้ยในรูปลกัษณ์ต่าง ๆ ภายในถ ้าอากาศเยน็สบาย เน่ืองจากมีแม่น ้ า

วนัที ่1  สถานีรถไฟหัวล าโพง 

วนัที ่2  สถานีรถไฟหนองคาย-หมู่บ้านประมง-สะพานข้ามแม่น า้ซอง-ถ า้จัง- 



 

 

ไหลออกจากปากถ ้าสู่พื้นดา้นล่าง จึงท าให้เป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวและเด็ก ๆ 

ในบริเวณจะมาเล่นน ้ากนัเป็นจ านวนมาก 

15.00น. น าท่านสู่ บลูลากูน เป็นสระน ้ าสวยใสสีฟ้าราวกบัคริสตนั เป็นสระน ้ าท่ีเกิดข้ึน

โดยธรรมชาติ เปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถลงไปด าผุดด าวา่ย เล่นน ้ าไดอ้ยา่งสบาย

ใจ มุมไฮไลทคื์อ ชิงชา้เชือกท่ีอยูด่า้นขา้งของ บลูลากูน ท่ีเราสามารถปีนข้ึนไปนัง่

สวยๆ เล่นน ้าไดอี้กดว้ย 

หลงัจากน้ัน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CliffView Riverside Bungalows  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ตวั เมืองนครหลวงเวยีงจันทน์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารเฝอแซ่บ 

หลงัจากน้ัน น าท่านชม ประตูชัย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของชยัชนะและอธิปไตยของลาวและชม  

อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลงัจากนั้นนมสัการ พระธาตุหลวง ซ่ึง

เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเวยีงจนัทน์ ชมศิลปะแบบลา้นชา้งและถ่ายรูปเลือกชมของ

พื้นเมืองท่ีแม่คา้ชาวลาวน ามาจ าหน่าย 

หลงัจากนั้น ชมหอพระแก้ว เขา้นมสัการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลแลว้เดินทางวดัศรีเมือง  

สักการะเจา้แม่ศรีเมืองและแวะชม วดัศรีสะเกศ 

หลงัจากน้ัน น าท่านช็อปป้ิงท่ี The Vientiane Night Market พร้อมอิสระอาหารเยน็ 
22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3        ประตูชัย-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช-พระธาตุหลวง-หอพระแก้ว-วนัศรีสะเกศ 



 

 

 
 
 

 

05.30 น. เดินทางถึง หลวงพระบาง พร้อมทั้งน าท่าน ท าบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกบัชาว

หลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานั่งรอตกับาตร

พระสงฆท่ี์เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆรูป ซ่ึงเป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวา

ของหลวงพระบางโดยสะทอ้นถึงวิถีชีวิตของสังคมอนัสงบสุขและความเล่ือมใส

ศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง 

***ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ส าหรับตักบาตร ท่านละ 100 บาท (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทวัร์) 

จากน้ัน น าท่านเท่ียวชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง สัมผสักบัวิถีชีวิต พ่อคา้ แม่คา้ชาวบา้น ท่ี

น าสินคา้พื้นเมืองมากมายมาวางขาย พร้อมอิสระอาหารเชา้ 

 ชม วดัเชียงทอง ซ่ึงเป็นวดัหลวงคู่เมืองหลวงพระบางโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช

ได้โปรดให้สร้างข้ึนและได้รับการอุปถมัภ์จากเจา้มหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจา้

มหาชีวติศรีสวา่งวงศว์ฒันามากเป็นพิเศษจากนั้นเดินทางสู่บา้น บ้านช่างไห สัมผสั

วิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น ้ าโขงท่ีมีประวติัการขุดพบหมอ้ไหโบราณ

กวา่ 2,000 ปีในหมู่บา้น แต่ปัจจุบนัมีอาชีพผลิตเหลา้พื้นเมืองขายจนเป็นท่ีเลืองลือ

ในรสชาติแลว้ ลงเรือล่องน ้าโขง ชมทิวทศัน์สองฝ่ังแม่น ้ าโขงสู่ ถ า้ติ่ง เป็นถ ้ าบน

หน้าผาริมแม่น ้ าโขงเดิมเคยมีพระพุทธรูปทองเ งินนากปัจจุบันเหลือแต่

พระพุทธรูปไมจ้ านวนนบัพนัองค ์ 

12.30 น.              รับประทานอาหารกลางวนัณ ร้านอาหารต าหนกัลาว 

13.30 น.             ชม พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวงัหลวงซ่ึงเป็นท่ีประทบัของเจา้มหาชีวิตลาว
ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์เมือปีค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอท่ีประดิษฐานพระบาง
พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสูง 1.14 เมตรหนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกนัว่าท าด้วย
ทองค า 90 เปอร์เซ็นตเ์ป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว
ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองหลวงพระบาง จากนั้นเดินทางสู่ น ้าตกตาดกวางซี ซ่ึงอยู่
ทางทิศใต้ของเมืองหลวงพระบาง30 กิโลเมตรซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีสวยท่ีสุดในเขต
หลวงพระบาง ชมความงามของน ้าตกท่ีลดหลัน่เป็นชั้นๆ อยา่งสวยงาม  

19.00 น.              รับประทานอาหารค ่าณร้านอาหารเยน็สบาย 

วนัที ่4 หลวงพระบาง-ตลาดน า้หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไท-ล่องแม่น ้าโขง-ถ า้ติ่ง-

พพิธิภัณฑ์-น า้ตกตาดกวางซี 



 

 

น าสมาชิกทุกท่านเขา้สู่ท่ีพกัท่ีโรงแรม Villa Pumalin 

 

 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น.          อ าลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางกลบัเวยีงจนัทน์ตามเส้นทางเดิม 

12.00 น.              รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน Other Side Restaurant เมืองวงัเวยีง หลงั 

อาหารเดินทางต่อ 

17.00 น.         ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังลาว-ไทย 

18.00 น.       รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านแดงแหนมเนือง หลงัอาหารเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

พกัผอ่นอิสระ 

19.30น.  น าทุกท่านข้ึนรถไฟเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยรถไฟขบวนท่ี 26 

06.00น.            เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 

 

4.3 ยานพาหนะทีเ่ลอืกใช้ 

 4.3.1 รถไฟ 

รถไฟชนิดด่วนพิเศษสาย "อีสานมรรคา"เป็นรถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 2 รุ่นแดวู ซ่ึง

เหตุผลในการเลือกโดยสารโดยรถไฟเพื่อให้สัมผสักบับรรยากาศสองฝ่ังขา้งทางระหว่างเดินทาง

และไดใ้หก้ลุ่มคนวยัรุ่นหรือวยัท างานไดใ้ชร้ถไฟในการเดินทางแบบคนยคุก่อน 

 
รูปที่4.1 รูปทีน่ั่งบนรถไฟ 

ทีม่า : http://www.railway.co.th/Ticket/Image/Bogie/SleepAir_C2day-CNR.jpg 
 
 
 
 

วนัที ่5  หลวงพระบาง-สถานีรถไฟ 



 

 

4.3.2 รถตู้ VIP ทีใ่ช้ท่องเทีย่วในสถานทีต่่างๆในประเทศลาว บริษัท อนิเตอร์ทวัร์ จ ากดั 

ยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการส ารวจเส้นทางและใชส้ าหรับโดยสารกลุ่มนกัท่องเท่ียว

จ านวนนอ้ยหรือจ านวนมากคือรถตูป้รับอากาศ จ านวน 10 ท่ีนัง่ (ไม่รวมท่ีนัง่คนขบัและไกด)์  

 

 
                     รูปที ่4.2 รถตู้ VIP 

ทีม่า:http://www.nongkhaitour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=25331 

 

4.4 ทีพ่กั 

 4.4.1 CliffView Riverside Bungalows (คลิฟวิวบงักะโล) ตั้งอยู่ในย่าน วงัเวียงริเวอร์

ฟร้อนต ์ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับเท่ียวชม วงัเวยีง  

 
รูปที ่4.3 CliffView Riverside Bungalows  

ทีม่า : https://pix10.agoda.net/hotelImages/290266/-

1/e46256cdcb0926b4667fbf9e0f6fdaf7.jpg?s=1024x768 

 

 

 

http://www.nongkhaitour.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=253351


 

 

4.4.2 วิลล่า พูมมะลิน มีท าเลท่ีตั้งอนัเหมาะเจาะในศูนยก์ลางเมือง เน่ืองจากท่ีพกัตั้งอยูใ่น

ท าเลท่ีเดินทางสะดวก ผูเ้ขา้พกัจึงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมต่างๆ ของเมืองไดโ้ดยง่าย 

 
รูปท่ี 4.4 Villa Pumalin 

ทีม่า:https://pix10.agoda.net/hotelImages/247/247751/247751_14082814510021672935.jpg?s=10

24x768 

 

4.5 ร้านอาหาร 

 

 4.5.1 ร้านอาหาร Green Restaurant เป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยูป่ระเทศลาว อยูใ่นตวัเมืองวงั

เวยีง เป็นร้านอาหารท่ีมีทั้งอาหารไทย อาหารพื้นบา้น และอาหารต่างชาติ 

 
รูปท่ี 4.5 ร้านอาหาร Green Restaurant 

ท่ีมา : https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-p/09/3e/01/f6/green-restaurant.jpg 

https://pix10.agoda.net/hotelImages/247/247751/247751_14082814510021672935.jpg?s=1024x768
https://pix10.agoda.net/hotelImages/247/247751/247751_14082814510021672935.jpg?s=1024x768


 

 

 4.5.2 ร้านอาหารเฝอแซ่บ เป็นร้านอาหารท่ีข้ึนช่ือของเมืองเวียงจนัทน์มีการบริการท่ีดีและ

ทนัสมยัโดยการรับรายการอาหารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือและอาหารข้ึนช่ือของร้านน้ีท่ีใครมาทาน

ร้านน้ีแลว้พลาดไม่ไดก้็คือเมนู “เฝอ” นัน่เอง 

 
รูปที ่4.6 ร้านเฝอแซ่บ 

ทีม่า : http://3.bp.blogspot.com/-k2CvNmk3a0Y 

 

 4.5.3 ร้านอาหารต าหนักลาว เป็นร้านอาหารท่ีเปิดเป็น2ช่วงเวลา คือ 10 โมงเชา้ถึง บ่าย 2 

โมง แลว้จะเปิดอีกช่วงเวลาหน่ึงคือเวลา 6 โมงเยน็ ส่วนสลดัหลวงพระบางท่ีมีน ้ าสลดัท าข้ึนมาตาม

แบบของท่ีน่ีจะเป็นอาหารข้ึนช่ือของร้านอาหารน้ี  

 
รูปที ่4.7 ร้านอาหารต าหนักลาว 

ทีม่า : https://f.ptcdn.info/690/009/000/1379113798-o.jpg 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-k2CvNmk3a0Y


 

 

4.5.4 ร้านอาหารเย็นสบาย เป็นร้านหมูกระทะท่ีข้ึนช่ือในเมืองหลวงพระบางนอกจาก

อาหารท่ีมีรสชาติอร่อยแลว้บรรยากาศรอบๆร้านอาหารยงัสวยงามอีกดว้ย 

 
รูปที ่4.8 ร้านอาหารเยน็สบาย 

ทีม่า : http://ibreak2travel.com/wp-content/uploads/2017/12/25601008-19-36-46-

KNP_4544.jpg 

 4.5.5 ร้านอาหาร Other Side Restaurant เป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าซอง บรรยากาศ

ดีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามอีกทั้งเมนูอาหารมีทั้ง ไทย ลาว และต่างชาติ 

 
รูปท่ี 4.9 ร้าน Other Side Restaurant 

ท่ีมา : https://img.wongnai.com/p/1920x0/2014/08/06/0d38630088054a6fac6e8919c2091be9.jpg 

4.5.6 ร้านอาหารแดงแหนมเนือง เป็นร้านแหนมเนืองสูตรเวียดนามแท้ๆ  จากจงัหวดั

หนองคาย เมนูเด็ดท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแดงแหนมเนืองคือ ชุดแหนมเนืองท่ีมีหมูแหนมเนืองทานคู่

กบัผกัสดและเคร่ืองเคียงอีกหลากชนิด แดงแหนมเนืองยงัมีเมนูอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น กุง้พนัออ้ย, 

กระยอทอด(ปอเป๊ียะทอด), พนัหอม, ขนมจีนทรงเคร่ือง, แหนมสด, จ๋ายอทอด(หมูยอทอด) ฯลฯ 

มาอร่อยแบบเตม็อ่ิมกบัอาหารสไตลเ์วยีดนามแท้ๆ   

http://ibreak2travel.com/wp-content/uploads/2017/12/25601008-19-36-46-KNP_4544.jpg
http://ibreak2travel.com/wp-content/uploads/2017/12/25601008-19-36-46-KNP_4544.jpg
https://img.wongnai.com/p/1920x0/2014/08/06/0d38630088054a6fac6e8919c2091be9.jpg


 

 

 
รูปท่ี 4.10 ร้านอาหารแดงแหนมเนือง 

ท่ีมา  : https://s.isanook.com/tr/0/ud/188/941275/4.jpg 
4.6 สถานทีท่่องเทีย่ว 

4.6.1 หมู่บ้านท่าเรือ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงเป็นแหล่งท าปลาร้าท่ีเป็นอาหาร

หลกัของชาวลาว 

 
รูปที ่4.11 หมู่บา้นท่าเรือ 

ทีม่า : https://f.ptcdn.info/583/037/000/ny473q3k1gnyY0M8nxv-o.jpg 

 4.6.2 สะพานข้ามแม่น า้ซอง(สะพานส้ม) เป็นสะพานแขวนขา้มแม่น ้ าซอง ท าข้ึนจากเหล็ก 

คนไทยมกัเรียกกนัวา่สะพานส้ม เพราะสีของสะพานเป็นสีส้มจ้ีดมาก สามารถขา้มไปสู่ถ ้าจงัอีกฝ่ัง

ได ้

 
รูปที ่4.12 สะพานขา้มแม่น ้าซอง(สะพานส้ม) 

ทีม่า : http://blogs.hotelsthailand.com/photo 

upload/img228745_20111013122728_6.jpg 

https://s.isanook.com/tr/0/ud/188/941275/4.jpg
https://f.ptcdn.info/583/037/000/ny473q3k1gnyY0M8nxv-o.jpg
http://blogs.hotelsthailand.com/photoupload/img228745_20111013122728_6.jpg
http://blogs.hotelsthailand.com/photoupload/img228745_20111013122728_6.jpg


 

 

 4.6.3 ถ ้าจัง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองวงัเวียงประมาณ 1 กิโลเมตร ก่อนจะเดินทางข้ึนถ ้ าจงั 

นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเดินผ่านสะพานขา้มแม่น ้ าซอง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของถ ้ าจงัเพราะ

สะพานจะมีสีส้มสะดุดตา ส่วนการเดินทางข้ึนไปถ ้าจงันั้น จะตอ้งเดินข้ึนบนัได 147 ขั้น 

 
รูปท่ี 4.13 ถ ้าจงั 

ท่ีมา : https://buddyjourneytourthailand.com/wp-content/uploads/ 

4.6.4 บลูลากูน เป็นสถานท่ีท่ีมีความเงียบสงบสูง มาพร้อมกบัเเพและ ห่วงยาง พร้อมสลิง
ใหโ้หนตวัลงมาและดว้ยสีของน ้าท่ีมีสีฟ้าใสจึงท าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวกนัเยอะ 

 

รูปที ่4.14  บลูลากนู 
ทีม่า : https://www.google.com/search? 

4.6.5 ประตูชัย เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเวียงจนัทร์โดยท่ีตวัประตูชยั

จะถูกลอ้มรอบดว้ยสวนสวย, น ้ าพุและดอกไมท่ี้ถูกตกแต่งและจดัวางอยา่งสวยงามตวัประตูชยันั้น

คุณสามารถข้ึนไปยงัชั้นบนเพื่อดูวิวของพื้นรอบๆได้แมว้่าจะไม่สูงมากนัก แต่ก็ได้มุมมองสวย

แปลกตาอยา่บอกใคร 

https://buddyjourneytourthailand.com/wp-content/uploads/2017/07/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87.jpg
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%99&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNiP-yucvcAhVBVisKHW20BEkQ_AUICigB&biw=1366&bih=654#imgrc=k8_0k2mfvTqy-M


 

 

 
รูปที่4.15 ประตูชยั 

ทีม่า : http://edukuwait.org 

4.6.6 อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีชาวลาวใหค้วามเคารพ และ

ยงัมีความสวยงามมาก เน่ืองจากตวัอนุสาวรียพ์ระเจา้ไชยเชษฐาธิราชนั้นประดิษฐาน ใกลต้วัวดัพระ

ธาตุหลวง ณ นครเวยีงจนัทร์ นั้นเองซ่ึงตวัวดัมีสีเหลืองทอง สวา่งสดใส อีกทั้งยงัมีประติมากรรมใน

ยคุสมยัลา้นนา ท่ีงดงามอีกดว้ย 

 
รูปที ่4.16 อนุสาวรียข์องพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช 

ทีม่า : http://images.palungjit.org/ล 

4.6.7 พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ตั้งอยู่บริเวณตวัเมืองนครหลวงเวียงจนัทน์เป็นสถานท่ี

ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ หรือ อฐิัส่วนหน้าอกของพระพุทธเจา้ถือว่าเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว

ลาวจะมีการจดังานเทศกาลบุญพระธาตุหลวงเป็นประจ าทุกปี 

 
รูปท่ี4.17 วดัพระธาตุหลวง เมืองเวยีงจนัทน์ 

http://edukuwait.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-victory-gate/


 

 

ท่ีมา : http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_7.html 

4.6.8 หอพระแก้ว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิมากและสถานท่ีท่ีเคย

ประดิษฐาน พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้ งอยู่ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ 

ประเทศลาว แต่ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงพระแท่นท่ีประดิษฐานเท่านั้ น เพราะพระแก้วมรกตองค์

ปัจจุบนันั้น ไดถู้กอญัเชิญลงมาประทบัท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเรานัน่เอง 

 
รูปที ่4.18 หอพระแกว้ เวยีงจนัทร์ 

ทีม่า : http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html 

4.6.9 วัดศรีสะเกศ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และเป็นเพียงวดัเดียวในลาวเท่านั้นท่ีไม่ถูกสยามหรือ

ประเทศไทยเราเผาเอานัน่เองตรงกลางของวดัศรีสะเกศนั้นจะเป็นโบสถ์ลอ้มรอบดว้ยระเบียงคต มี

ความสวยงามสร้างแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนตน้หรือแบบลา้นชา้งนัน่เองครับ 

 
รูปที ่4.19 วดัศรีสะเกศ 

ทีม่า : https://kaiegg.files.wordpress.com/2016/12/smartselectimage_2016-12-26-23-19-162.png 

4.6.10 ตลาดเช้า จะมีเอกลกัษณ์ของวถีิชีวติชาวหลวงพระบาง ซ่ึงผูท่ี้มาเท่ียวหลวงพระบาง

ต่างพากนัต่ืนแต่เชา้เพื่อร่วมกนัตกับาตรขา้วเหนียวกนัอยา่งเนืองแน่น 

http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_7.html
http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html
http://laos-travel.blogspot.com/
https://kaiegg.files.wordpress.com/2016/12/smartselectimage_2016-12-26-23-19-162.png


 

 

 
รูปที ่4.20 ตลาดเชา้หลวงพระบางตกับาตร 

ทีม่า : http://laos-db.blogspot.com/2015/08/blog-post_64.html 

4.6.11 บ้านช่างไห ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าโขงก่อนถึงบา้นปากอู 5 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นท่ีมี

ช่ือเสียงเร่ืองการตม้เหลา้ขาว แทบทุกหลงัคาเรือนจะมีการตม้เหลา้ซ่ึงสามารถชมกรรมวิธีในการตม้

เหลา้ และเลือกซ้ือเป็นของฝากกนัไดน้อกจากจะมีเหลา้ตม้แลว้ยงัมีการทอผา้ เคร่ืองเงินและของท่ี

ระลึกวางจ าหน่ายไวด้ว้ย 

 
รูปที่4.21 บา้นซ่างไหหลวงพระบาง 

ทีม่า : http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_31.html 

4.6.12 วดัศรีเมือง สร้างข้ึนในปีพ.ศ.2106 และหลงัจากถูกกองทพัสยามท าลายลงในปีพ.ศ.

2371 ก็ได้มีการสร้างวดัศรีเมืองข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2458  ภายในวดัศรีเมืองนั้นมีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิและความเก่าแก่ พระพุทธรูปองค์น้ีได้

ช ารุดไปบางส่วน ซ่ึงชาวลาวนั้นเช่ือกนัวา่พระพุทธรูปองคน้ี์ศกัด์ิสิทธ์ิเป็นอยา่งมาก 

 
รูปที ่4.22 วดัศรีเมือง 

http://laos-db.blogspot.com/2015/08/blog-post_64.html
http://laos-travel.blogspot.com/2013/07/blog-post_31.html


 

 

ทีม่า : http://4.bp.blogspot.com/ 

4.6.13 ตลาดThe Vientiane Night Market เป็นตลาดกลางคืนท่ีมีของขายมากมายและเป็น

ท่ียอดฮิตของงนกัท่องเท่ียว 

 
รูปที ่4.23 ตลาดThe Vientiane Night Market 

ทีม่า : http://www.tripdeedee.com/Laos/LaoPic/laodata09.jpg 

4.6.14 วัดเชียงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมืองหลวงพระบาง ใกล้

บริเวณท่ีแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกบัแม่น ้าโขง มีถนนเล็กๆช่ือถนนโพธิสารราช ริมน ้าโขงคัน่อยู ่

 
รูปที ่4.24 วดัเชียงทอง 

ทีม่า : http://www.asean-info.com/images/lao_place2.jpg 

4.6.15 น ้าตกกวางสี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีนกัท่องเท่ียวแถบยุโรปนิยมมา

ผจญภยักัน น ้ าตกแห่งน้ีตั้ งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ประมาณ 30 

กิโลเมตร  

 
รูปที ่4.25 น ้าตกตาดกวางสี 

ทีม่า : https://travel.mthai.com/app/uploads/2015/06/iStock_000057679524_Small-1.jpg  

http://4.bp.blogspot.com/ZruPFTIfdJM/UlZNVn34_pI/AAAAAAAAAz8/CnQF7nMckrQ/s640/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%874.jpg
http://www.tripdeedee.com/Laos/LaoPic/laodata09.jpg
http://www.asean-info.com/images/lao_place2.jpg
https://travel.mthai.com/app/uploads/2015/06/iStock_000057679524_Small-1.jpg


 

 

                    4.6.16 สะพานมิตรภาพไทยลาว เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าโขงจากอ าเภอเมืองหนองคาย

ไปเมืองท่าเด่ือ ของสปป.ลาว ซ่ึงอยูห่่างจากตวัเมือง เวยีงจนัทน์ ประมาณ 20 กิโลเมตร  

 
รูปที ่4.26 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

ทีม่า : https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2017/ 

4.7 การเตรียมงานก่อนออกทวัร์หลงัจากที่ลูกค้ายนืยนัการจองแล้ว   

4.7.1 จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเดินทาง  

4.7.2 จดัเตรียมยาสามญัประจ าบา้น  

4.7.3.จดัซ้ืออาหารวา่งส าหรับลูกคา้  

4.8 เอกสารในการเดินทาง  

4.8.1 ขอรายช่ือลูกคา้และเอกสารพร้อมจดัเตรียมเอกสารใหก้บัลูกคา้  

4.8.2 จดัท าก าหนดการเดินทางเพื่อส าหรับแจกลูกคา้  

4.8.3 จดัท าเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีและ

สถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับลูกคา้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข  

4.8.4 จดัเตรียมขอ้มูลใบเตรียมตวัก่อนการเดินทางใหก้บัลูกคา้  

4.8.5 เตรียมเอกสารการจองโรงแรมตัว๋รถไฟและติดต่อจองรถตู ้

 

4.9 การเดินทางผ่านจุดผ่านแดน ไทย-ลาว 

การเดินทางผ่านจุดผ่านแดน ไทย-ลาว สามารถเดินทางได้ 2 วธีิ คือ  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) สามารถใชห้นงัสือเดินทางไทย ท่ียงัมีอายใุชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

ตรวจลงตราไดท่ี้ด่านสากลทุก แห่งในลาว โดยสามารถเดินทางท่องเท่ียวอยูใ่นประเทศลาวได ้
30 วนั โดยไม่ตอ้งเสียค่าvisa ยกเวน้ชาวต่างชาติ 

2. การใช้บัตรผ่านแดน (border pass) ค่าเหยียบแผ่นดิน หากไม่มีหนงัสือเดินทาง สามารถท า
บตัรอนุญาตผา่นแดนชัว่คราวเขา้ไปเท่ียวยงัฝ่ังลาวได ้โดยท าท่ี ศาลากลางจงัหวดัท่ีมีด่านสากล
ตั้งอยู่ ไดแ้ก่ เชียงราย เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหารและ อุบลราชธานีหรือร้านท่ีรับท า 

https://esan108.com/main/wp-content/uploads/2017/10/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0


 

 

และ บริษทั น าเท่ียว ต่าง ๆ แต่ไม่สามารถเดินทางไปยงัแขวงอ่ืนๆ นอกเหนือจากแขวงซ่ึงเป็น
เส้นทางท่ี นกัท่องเท่ียวใชบ้ตัรผา่นแดนเขา้ ลาว โดยสามารถเขา้ออกได ้3 วนั 2 คืน และตอ้ง
ออกจาก ลาว จุดเดียวกบัท่ีเขา้เท่านั้น  

 เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาวมี 3 ประเภท คือ  
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้ส าหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศท่ีสาม 

ระยะเวลาพ านกัไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปไดท้ัว่ประเทศ และพ านกัอยูน่อกพื้นท่ี
ชายแดนท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงได ้ 

2. หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใชเ้ฉพาะประชาชนไทยและลาว ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ี
ชายแดนท่ีระบุไวใ้นความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพ านกัไม่เกิน 3วนั 2 คืน โดย
จะตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีชายแดนท่ีก าหนดไวใ้นความตกลงเท่านั้น และตอ้งเดินทางกลบัออก ณ 
ช่องทางท่ีผา่นเขา้มา  

3. หนังสือผ่านแดนช่ัวคราว (Temporary Border Pass) ใชส้ าหรับประชาชนไทยและลาว ท่ี
มีภูมิล าเนาอยูน่อกพื้นท่ีชายแดนท่ีระบุไวใ้นความตกลงใชไ้ดค้ร้ังเดียว ระยะเวลาพ านกัไม่
เกิน 3 วนั 2 คืน ใชห้ลกัปฏิบติัเหมือน (ขอ้ 2) หมายเหตุ ด่านตรวจคนเขา้เมือง เวลาเปิด
ปกติ เวลา 08.00-18.00 น.  

เอกสารในการท าบัตรผ่านแดนช่ัวคราว ได้แก่  
1. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว 2 รูป  
2. ส าเนาบตัรประชาชน (ส าหรับเด็กท่ียงัไม่มีบตัรประชาชนใหใ้ชส้ าเนาสูติบตัรแทน)  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  
4. เงินค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยจะเสียค่าเหยยีบแผน่ดินท่ีฝ่ังประเทศลาว 50 บาท 
  
การท าวซ่ีาเข้าประเทศลาว  

1. กรอกแบบ ฟอร์ม ค าขอ Visa  ใบสมคัรขอวีซ่า ขอไดท่ี้สถานทูตลาว ติดรูป มาดว้ย 1 รูป
พร้อม แนบ Passport • ติดรูปถ่าย 1 ใบ  

2. น าใบสมัครขอวีซ่า ที่ติดรูปถ่าย พร้อม พาสปอร์ต น าไปยื่นที่สถานทูตลาว • ท าแบบ
ธรรมดา ค่าธรรมเนียม บาท ตอ้งยื่นภายในช่วงเช้า หลงัยื่นจะไดใ้บนดัวนัรับ (โดยจะได้
ภายใน 2 - 3 วนั ในช่วงบ่าย) • ท าแบบด่วน ค่าธรรมเนียม บาท จะไดรั้บภายใน 2-3 ชม. 
ยื่นใบสมคัรไดท้ั้ง ช่วงเชา้และช่วงบ่าย ชาวต่างชาตินั้นสามารถมาขอวีซ่าไดท่ี้ด่าน ตม.ฝ่ัง
ลาวเลย (Visa on arrival) ค่าธรรมเนียม 30-40 Usd. (ข้ึนอยูก่บัสัญชาติ) สามารถอยูใ่น
ประเทศลาวได้ 30 วนั หากต้องการอยู่นานกว่านั้นสามารถขยายเวลาเพิ่มได้ โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเกิน (ดูรายละเอียดในภาคถาษาองักฤษ)รถโดยสารระหว่างประเทศ
ไทย-ลาว (Thai – Lao International Bus) 



 

 

  
4.10 ติดต่อจองห้องพกั จองตั๋วรถไฟและจองรถตู้  

4.10.1 คน้หาโรงแรมท่ีพกัท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้  

4.10.2 โทรประสานงานกบัโรงแรมเพื่อติดต่อขอจองห้องพกัและแจง้วนัท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ  

4.10.3 ส่งอีเมลยืนยนัการจองโรงแรมพร้อมโอนเงินและพร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินให้

ทางโรงแรม  

4.10.4 เช็คตัว๋รถไฟทั้งขาไปและขากลบั  

4.10.5 ท าการตอ้งจองตวัรถไฟและท าการประกนัการเดินทางใหก้บัลูกคา้  

4.10.6 ติดต่อจองรถตูส้ าหรับใชเ้ดินทางในประเทศลาว  

4.10.7 โอนเงินพร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีรถตู ้

4.11 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่ว 

 4.11.1 การจดัน าเท่ียวเปิดเส้นทางท่องเท่ียวทางรถไฟ เส้นทาง วงัเวียง-เวียงจนัทน์-หลวง

พระบาง ของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั โดยใชร้ถไฟ และ รถตู ้

 1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

  - ค่ารถไฟ (กรุงเทพฯ-หนองคาย)    998 

 บาท 

  - ค่ารถไฟ (หนองคาย-กรุงเทพฯ)    998 

 บาท 

  - ค่าเช่ารถตูป้รับอากาศ (วงัเวยีง)    450 

 บาท 

  - ค่าเช่ารถตูป้รับอากาศ (เวยีงจนัทน์)   450 

 บาท 

- ค่าเช่ารถตูป้รับอากาศ (หลวงพระบาง)   450 

 บาท 

- ค่าเขา้บลูลากนู      20 

 บาท 

  2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร(Variable Cost) ต่อ 1 ท่าน ไดแ้ก่ 



 

 

   - ค่าอาหารกล่อง 1 ม้ือ      70 

 บาท 

   - ค่าอาหาร (ร้านGreen Restaurant)   200 

 บาท 

- ค่าอาหาร (ร้านเฝอแซ่บ)    200 

 บาท 

- ค่าอาหาร (ร้านต าหนกัลาว)    200 

 บาท 

- ค่าอาหาร (ร้านเยน็สบาย)    200 

 บาท 

- ค่าอาหาร (ร้านOther Side Restaurant)   200 

 บาท 

- ค่าอาหาร (ร้านแดงแหนมเนือง)    200 

 บาท 

- ค่าหอ้งพกั (Cliffview Riverside Bangalows)  650 

 บาท 

- ค่าหอ้งพกั (Villa Pumalin)    650 

 บาท 

 ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมด = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 

    =3,366+2,570 

    =5,936 

 ราคาตน้ทุน/คน  =5,936 

 หมายเหตุ ถา้ตอ้งการก าไร 500 บาท/คน ใหบ้วกก าไรกบัราคาตน้ทุน/คน 

จะไดเ้ป็นราคาขาย/คน = 5,936+500 = 6,436 บาท แต่โดยส่วนใหญ่ราคา

โปรแกรมการท่องเท่ียวจะตั้งราคาเป็นตวัเลขท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวและ

น่าสนใจ ดงันั้นผูต้ ั้งราคาจะตอ้งดูความเหมาะสมในการเพิ่มราคา หรือ 

ลดราคาลงมาเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวและเพื่อความสวยงามของตวัเลข 



 

 

โดยการตั้ งราคาในกรณีน้ีจะเพิ่มราคาเป็น 6,499 บาท /คน ฉะนั้ น

โปรแกรมน้ีจะไดก้ าไรต่อหวัทั้งส้ิน  

6,499-5,936 = 563 บาท 

4.12 กลุ่มเป้าหมาย 

 จากโปรแกรมทวัร์ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้  าการคิดคน้ข้ึนมานั้นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีคณะ

ผูจ้ดัท าคาดหวงัไวก้็คือ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยัท างานและ กลุ่มวยัผูสู้งอายุ ตามล าดบัซ่ึงจะมีอายุตั้งแต่ 

20-65 ปี โดยโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ีทางคณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดว่าจะท าการโปรโมทเพื่อดึงดูด

ความสนใจของลูกคา้ของ บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั โดยการโปรโมทผ่านเวบ็ไซต์ท่ีให้ลง

ประกาศ ลงโปรแกรมการท่องเท่ียวน้ีในเวบ็ไซต์ของบริษทั ท าการโปรโมทผ่านทางส่ือโซลเชียล

ต่างๆของบริษทั เช่น Facebook , Line@ และ Instragam เป็นตน้ โดยคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่

จะสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหซ้ื้อโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าข้ึนมา 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

จากท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดท้  าโครงงานเร่ือง เปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางรถไฟ เส้นทางวงั

เวียน-เวียงจนัทน์-หลวงพระบางให้กบั บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั ทางคณะผูจ้ดัท าไดก้  าหนด

จุดประสงค์ดงัน้ี เพื่อเปิดเส้นทางการเดินทางโดยรถไฟแบบใหม่ให้กบัทาง บริษทั เลิฟเวอร์ แทร

เวล จ ากดั เพื่อตอบโจทยน์กัท่องเท่ียวท่ีชอบการท่องเท่ียวทางรถไฟอีกทั้งยงัสามารถกระตุน้รายได้

ให้แก่บริษทั ซ่ึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคือการท่ีรายการน าเท่ียวน้ีสามารถเป็นหน่ึงในรายการ

การน าเท่ียวในรูปแบบใหม่ของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นรายการการน าเท่ียวท่ีมีความ

แปลกใหม่และเป็นหน่ึงรายการการน าเท่ียวท่ีจะสามารถเพิ่มรายไดแ้ละลูกคา้ให้กบับริษทั เลิฟเวอร์ 

แทรเวล จ ากดั 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

การจดัการน าเท่ียวนั้นมีรายละเอียดอยูม่ากมายอีกทั้งยงัเป็นงานท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไม่เคยได้

ท ามาก่อนทางคณะผูจ้ดัท าจึงตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบเป็นอยา่งมากเพื่อให้งานท่ีออกมานั้นมี

ความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการท าโครงงานน้ีคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งมีความละเอียดรอบครอบเป็นอย่างมากเพราะ

เน่ืองจากลูกคา้แต่ละช่วงอายุแต่ละวยัจะมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปโดยคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งมี

ความสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดีซ่ึงรวมไปถึงความอดทน ความใจเยน็ใน

การท างาน การมีสติในการท างาน ซ่ึงทุกๆส่ิงท่ีกล่าวมานั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัและคณะผูจ้ดัท าควร

ศึกษาหาขอ้มูลเป็นอยา่งดีเก่ียวกบัสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะน านกัท่องเท่ียวไปท่องเท่ียวนั้น

เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขในโปรแกรมทวัร์คร้ังต่อไป 

 



 

 

5.2 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

การปฎิบติังานท่ีบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั ในระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 

31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ท าใหท้างคณะผูจ้ดัท าไดเ้กิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไดล้งมือปฎิบติัจริงทั้ง

ในดา้นของการท างานภายในบริษทั กรประสานงานดา้นการจองร้านอาหาร ท่ีพกั สอบถามราคาค่า

เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมถึงการหาช่องทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่บริษทั เช่น การ

โพสโปรโมทลงเวป็ไซตต่์างๆท าให้ไดเ้รียนรู้ชีวิตการท างานท่ีแทจ้ริง ไดฝึ้กฝนการเขา้สังคม การ

ส่ือสาร การประสานงาน และการตรงต่อเวลา โดยเฉพาะการออกปฎิบติังานนอกสถานท่ีจ าเป็นตอ้ง

มีความรับผดิชอบสูง ตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ รู้จกัแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้รวมไป

ถึงหลกัการให้บริการท่ีดี เรียนรู้เทคนิคการเป็นไกด์และสตาฟท่ีดีจากรุ่นพี่ทีมงาน รู้จกัการแบ่ง

ระบบการท างาน ฝึกการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัเพื่อน

ร่วมงาน ซ่ึงจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาทางคณะผูจ้ดัท าสามารถน ามาเรียนรู้และน าไปใช้ในการ

ท างานในชีวติประจ าวนัใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานท่ีบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัทวัร์และมีการด าเนินงานใน

หลากหลายด้านซ่ึงการปฏิบติังานในบางส่วนนั้นไม่เหมาะสมกับคณะผูจ้ดัท าดงันั้นการท่ีคณะ

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัอะไรจึงจ าเป็นตอ้งมีความละเอียดรอบคอบเป็นอยา่งมาก 
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โครงงงานเปิดเสน้ทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เส้นทางวงัเวยีง – เวียงจนัทน์ – หลวงพระบาง  

ของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั 
TRAIN LINE LAUNCH THE ROUTE VANG VIENG-VIENTIANE-LUANG PRABANG 

OF LOVER TRAVEL COMPANY LIMITED 
นางสาว  ปิยพร  ศรีชยั 

นางสาว  ฐิติรัตนน์  อินนา 

นางสาว  พชิญา  ห้วยหงษท์อง 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม

บทคดัย่อ 

 บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากัด เป็น
บริษทัที่มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในรูปแบบ 

ของธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ทางบริษัทได้มีการพฒันาและบริหารจัดการ

ระบบต่างๆภายในบริษทั รวมถึงการให้บริการ                                                                     

จัดโปรแกรมน าเที่ยวทั้ งในและต่างประเทศ 
แ ล ะ ย ัง มี บ ริ ก า ร รั บ จอ ง โ ร ง แ รม  ที่ พ ัก 

ร้านอาหาร บตัรโดยสารบนเคร่ืองบิน  

คณะผู ้จัดท าได้ออกสหกิจศึกษาที่  
บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากัด และได้รับ

มอบหมายให้ปฎิบตัิหนา้ที่ในการประสานงาน 
จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงเส้นทางการ

ท่องเที่ยวทางรถไฟซ่ึงเป็นที่ นิยมของลูกค้า 

คณะผูจ้ดัท  าจึงไดน้ าความรู้ที่ไดจ้ากการปฎิบตัิ
หน้าที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการเปิด

เสน้ทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เสน้ทางวงัเวียง 
– เวียงจนัทร์- หลวงพระบาง ของบริษทั เลิฟ

เวอร์แทรเวล จ ากดั เพือ่ตอบสนองความ 

 

ต้องการของก ลุ่ม ลูกค้าให้ได้มีทาง เ ลื อก
หลากหลาย และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษทั 

เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั  

ค ำส ำคญั เสน้ทางวงัเวียง,เวยีงจนัทน์, 

หลวงพระบาง,บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั 

Abstarct 

Lover Travel company Limited are continuous 

expansion in the form of tourism. Throughout 
5 years The company has continuously 

developed business and has managed various 

systems. Includes the service.organized about 
Tour Programs. Either inbound tourism 

Outbound Tourism and Domestic tourism. 

There are also hotel booking , restaurant 
reservation , booking a flight ticket. 

Authorities Cooperative Educaticn at Lover 
Travel Company. Advisory staff assigned to 

perform duties coordinate. So, Authorities are 



 

 

see the route that customer wants, but the 

company does not. We has brought the 
knowledge from the use of the benefits. By 

train line launch the route Vang Vieng – 
Vientiane – Luang Prabang of  lover travel 

Company Limited for get  more and more 

fulfill demand of customer. Make the many 
choice to customer and Increase performance 

to choose Authorities are hope this route can 

make more circulation to Lover Travel 
Company Limited. 

Keyword: Vang Vieng,Vienriane,Luang 

Prabang, lover travel Company Limited 

1.วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อจดัท าเส้นทางการท่องเที่ยวทาง
รถไฟวงัเวียง – วงัเวียง – หลวงพระบาง บริษทั 
เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั โดยรถไฟ 

2. ขอบเขตของโครงงำน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล 
จ ากดัและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการจดัท าโครงงานน้ี
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาและค้นหาข้อมูล
แห ล่ งท่ อ ง เ ที่ ย ว จ า ก อิ น เทอ ร์ เ น็ ต  เ ช่ น 
Google,Wikipedia แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ า ง ๆ ที่
เ ก่ียวข้อง เป็นต้น สัมภาษณ์จากพนักงานที่

ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ
ศึกษาเอกสารขอ้มูลต่างๆเก่ียวกับรายการน า
เที่ยว ของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั 

ขอบเขตดา้นประชากร ฝ่ายขาย 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

บริษัทสามารถน าโปรแกรมน้ีไป
ประยุกต์ใช้จึงเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ
ใหม่และสามารถเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บริษทั 

กำรทบทวนเอกสำรและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง  

กรณีศึกษา : บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล 
จ ากดั คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมจากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในการ
วจิยัซ่ึงจะน าเสนอตามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

รถไฟไทย 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติ
ให้กระทรวงโยธาธิการว่าจา้ง มิสเตอร์ จี. มูเร
แคมป์เบลล ์สร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพฯ
ถึงนครราชสีมา เป็นสายแรก เป็นทางขนาด
กวา้ง 1.435 เมตร และไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
ประกอบพระราชพิธีกระท าพระฤกษ์ เร่ิมการ
สร้างทางรถไฟ ณ บริเวณย่านสถานีกรุงเทพ 
เม่ือวนัที่ 09 มีนาคม พ.ศ.2434 ซ่ึงปัจจุบนั การ
รถไฟฯไดส้ร้างอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง
เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานร าลึกเหตุการณ์ส าคญัใน
อดีตและเพือ่นอ้มร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 



 

 

 ในสมยัที่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
ก าแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นผูบ้ ัญชาการ
กรมรถไฟหลวงอยูน่ั้น ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล 
และทรงตระหนักดีว่าการใช้รถจกัรไอน ้ าลาก
จูงขบวนรถ  นอกจากจะไ ม่สะดวกและ
ประหยดัแลว้ ลูกไฟที่กระจดักระจายออกมา ยงั
เป็นอนัตรายได ้พระองคจึ์งทรงสัง่รถจกัรดีเซล 
จ านวน 2 คนัมาจากสวิสเซอร์แลนด์ เขา้มาใช้
เป็นคร้ังแรก ซ่ึงรถจักรดีเซลการกลคันแรก 
เลขที่ 21-22 ไดอ้อกวิง่รับใชป้ระชาชนเม่ือ พ.ศ.
2471 ปัจจุบนัรถจกัรประวติัศาสตร์คนัน้ียงัคง
อยู่การรถไฟฯ ได้น ามาติดตั้งที่ ตึกบญัชาการ
รถไฟ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาหาความรู้
ต่อไป และเน่ืองจากพระองค์ทรงเป็นผู ้ให้
ก าเนิดรถจกัรดีเซลขึ้นในเมืองไทย รถจกัรดีเซล
ทุกคนัที่ใช้การอยู่ในการรถไฟฯ ขณะน้ีจึงได้
ประดบัเคร่ืองหมาย “บุรฉตัร” อนัเป็นพระนาม 
ของพระองค ์ติดที่ดา้นขา้งของรถจกัรดีเซลทุก
คันที่ สั่ ง เ ข้ า ม า  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ร า ลึ ก แล ะ
เทิดพระเกียรติแห่งพระองคท์่านสืบไป 
รถไฟด่วนพิเศษอีสำนมรรคำ 

ร ถ ด่ ว น พิ เ ศ ษ อี ส า น ม ร ร ค า  (อี ส า น
มรรคา แปลวา่ ทางสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ; 
รหสัขบวน: 25/26) เป็นขบวนรถด่วนพเิศษของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ใหบ้ริการผูโ้ดยสาร
ระหว่ า งสถ า นี รถไฟก รุ ง เทพ  เ ขตปทุ ม
วัน  ก รุ ง เ ท พมห า น ค ร  กั บ ส ถ า นี ร ถ ไฟ
หนองคาย  อ า เภอ เมืองหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย  เป็นขบวนรถด่วนพิเศษในสาย

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนิดรถที่ใหบ้ริการได้แก่ 
รถนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนอนปรับอากาศ
ชั้ น 2 รถเสบียงปรับอากาศ และรถเฉพาะ
สุภาพสตรีและเด็ก รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา
เ ร่ิ ม เ ดิ น ร ถ เ ที่ ย ว ป ฐม ฤกษ์ ใ น เ ส้ นท า ง
กรุง เทพมหานคร-หนองคาย เ ม่ือวันที่  2 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลังจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไดจ้ดัซ้ือรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์
รุ่นใหม่จากประเทศจีนจ านวนทั้งหมด 115 คนั 
โดยขบวนรถไดรั้บพระราชทานช่ือจากสมเด็จ
พระ เทพ รัตนราช สุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกบัรถด่วนพิเศษของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยในอีก 3 เส้นทาง ได้แก่  อุตรา
วถีิ อีสานวตันา และทกัษิณารักย ์
ข้อมูลและคู่มือท่องเที่ยวลำว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวหรือ เรียกโดยย่อว่า สปป.ลาว ตั้ งอยู่ใน

ดินแดนสุวรรณหรืออินโดจีน ระหวา่งละติจูดที่ 

14-23 องศาเหนือและลองติจูดที่ 100-108 องศา 
เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งไม่มี

ท า งออก สู่ทะ เล  มี พื้ นที่  236,800 ตารา ง
กิโลเมตร ภาคพื้นน ้ า 6,000 km² ตลอดแนว

ชายแดนของประเทศลาว ซ่ึงมีความยาวรวม 

5,083 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยชายแดนของ
ประเทศเพือ่นบา้น 5 ประเทศ ดงัน้ี  

1.ประเทศ จีน ทางดา้นทิศเหนือ (1 กิโลเมตร  

2.ประเทศไทยทางดา้นทิศใต ้และ ทิศตะวนัตก 
(1,754 กิโลเมตร)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B9%8C


 

 

3.ประ เทศกัมพูช า  ท า งด้ านทิ ศ ใต้  ( 541 

กิโลเมตร)   
4.ประเทศเวียตนาม ทางด้านทิศตะวนัออก 

(2.130 กิโลเมตร)  
5.ประเทศเมียนมาร์ ทางด้นทิศตะวนัตก (235 

กิโลเมตร)  

วังเวียง 

เมืองวงัเวยีงเป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่

บนพื้ นที่ ร าบแ อ่ งก ระทะ ลุ่ ม แ ม่น ้ า ซ อ ง 

ระยะทางจากนครหลวงเวียงจนัทน์ไปทางทิศ
เหนือประมาณ 150 กิโลเมตร และอยูท่างตอน

ใต้ของเ มืองหลวงพระบางประมาณ 200 
กิโลเมตร ส าหรับช่ือ แม่ซอง ปรากฏเร่ืองวา่ วงั

เวยีงเดิมเป็นที่อยูข่องเผา่ลาวเทิง (ชาวลาวบนที่

สูง) สมัยพระเจา้ฟ้างุม้ กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัร
ล้านช้าง มีการเข้าตีเมืองเวียงค  า แล้วได้จับ

เจา้พระยาเพาใส่ซองไมเ้พื่อส่งขึ้นไปเมืองเชียง

ทอง (หลวงพระบาง) แต่ท่านถึงแก่อนิจกรรม
เสียก่อน ซองที่บรรจุพระศพเก็บรักษาไวท้ี่ น่ี 

ผูค้นจึงเรียกแม่น ้ าน้ีวา่แม่ซอง  
เ มืองวังเวียงมีความโดดเด่นและมี

ช่ือเสียงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่

สวยงาม โดยเฉพาะทิวทศัน์ภูเขา และหน้าผา
หินปูนที่ตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นแนวยาวดว้ย

จงัหวะสูง-ต ่า ประกอบกบัภายในพื้นที่มีแม่น ้ า
ไหลผ่าน จึงท าให้กลายเป็นองคป์ระกอบทาง

ธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ มีศกัยภาพดึงดูดใจ

นักท่องเที่ยวทั้ งจากภายในและต่างประเทศ

จ านวนมาก  จนท า ให้ว ัง เวี ยง เ ป็นแห ล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศที่มีอัตรา

การเพิม่ขึ้นของนกัท่องเที่ยวอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

เวียงจันทน์ 
เวียงจันทน์  (Vientiane) เมืองหลวง

ข อ ง ล า ว  ห รื อ  ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็น
เมืองที่ส าคญัและใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่
ตอนกลางของประเทศลาวใกล้กับจังหวัด
หนองคายของประเทศไทยและเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงอาเซียนในปัจจุบนั โดยเวยีงจนัทน์มี
พ ร ม แ ด น ติ ด กั บ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เน่ืองจากเวียงจนัทน์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ จึงมีการแบ่งเป็นเขตพื้นที่ยอ่ยทั้งหมด 
5 เขต เพื่อง่ายต่อการบริหาร (เหมือนการแบ่ง
เขตของกรุงเทพมหานคร) คือ เขตจนัทบุรี เขต
ศรีโคตรบอง เขตไชยเชษฐา เขตศรีสัตตนาค 
และเขตหาดทรายฟอง เวียงจนัทน์นอกจากจะ
เป็นเมืองหลวงลาวแลว้ ยงัเป็นเมืองใหญ่และ
ส าคญัที่สุดของประเทศ เป็นศูนยก์ลางการเมือง
การปกครอง ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจและ
การลงทุน การศึกษา และการคมนาคมขนส่ง 
เป็นตน้ 

เวียงจันทน์ เ ป็น เมืองที่สวยงาม มี
ศิลปะวฒันธรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งวดัวา
อารามและอนุสรณ์สถานต่างๆ เป็นแหล่ง

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


 

 

ท่ อ ง เที่ ย วที่ น่ า สนใจที่ สุ ดแ ห่ งห น่ึ งของ
อาเซียน อีกทั้งค่าใชจ่้ายดา้นการกินการอยูก่็ไม่
สูง การเดินทางสะดวก รถราก็ไม่ติดเหมือน
เมืองใหญ่อ่ืนๆซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจใน
เวียงจนัทน์ได้แก่ ประตูชัย,หอพระแก้ว,พระ
ธาตุหลวง,วดัสีสะเกด,ตลาดเชา้ ฯลฯ 
หลวงพระบำง 

เมืองหลวงพระบางหรือเม่ือก่อนนั้ น
คืออาณาจกัรล้านช้าง ในอดีตกาลเมือง หลวง
พระบางเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวลาว พระ
เจา้ฟ้างุม้ไดร้วบรวมแควน้ต่างๆของชนเผา่ไท-
ลาวในเขตลุ่มน ้ าโขง น ้ าคาน น ้ าอู และก่อตั้ง
อาณาจักรล้านช้าง ในริมน ้ าโขงซ่ึงคือหลวง
พระบาง เม่ือปี พ.ศ. 1896 – 1916  และได้รับ
การช่วยเหลือของกษตัริยข์อม  (เพราะมเหสี
ของเจา้ฟ้างุม้คือพระราชธิดาของกษตัริยข์อม
ในขณะนั้น) พร้อมๆกบัการรับเอาพุทธศาสนา
เขา้มาแทนการนับถือผี  ลาว เป็นประเทศหน่ึง
ที่สืบเช้ือสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย แต่
ลาวมีชนกลุ่มนอ้ยมากมายหลายเผา่ ลาวแท้ๆ  มี
เพยีง 50 % ท่านั้น ซ่ึงมกัจะอาศยัอยูท่ี่ราบริมน ้ า
โขง ส่วนชาวเขานิยมอยู่บนเทือกเขา เม่ืออดีต
เร่ิมแรก อาณาจกัรลา้นชา้งมีช่ือเรียกว่า  “เมือง
ชวา”  มีชาวชวาอาศัยอยู่มากกว่าในกลุ่มอ่ืน 
พ.ศ. 1900 เปล่ียนมาใช้ช่ือ เมืองเชียงทอง จน
กษตัริยข์อมได้พระราชทานพระพุทธรูปองค์
หน่ึงให้แก่พระเจา้ฟ้างุม้ มีช่ือว่า พระบำง เป็น
พระพุทธรูปศิลปะสิงหล เจ้าฟ้างุ ้ม จึงทรง
เปล่ียนช่ือเมืองเป็น “หลวงพระบาง”   จนในปี 

พ.ศ. 2088 พระเจา้โพธิสารราชเจา้ โปรดฯ ให้
ยา้ยเมืองหลวงของอาณาจกัรล้านช้างไปอยูท่ี่
เมืองเวยีงจนัทน์ แมห้ลวงพระบางจะไม่ได้เป็น
เมืองหลวงต่อไป แต่เจา้มหาชีวติยงัคงประทบัที่
หลวงพระบาง  ต่อมาอาณาจกัรล้านช้างแตก
ออกเป็นสามอาณาจกัร คือ อาณาจกัรลา้นชา้ง
หลวงพระบาง,อาณาจกัรลา้นช้างเวียงจนัทน์,
อาณาจกัรลา้นชา้งจ าปาศกัด์ิ  
รำยละเอียดโครงงำน 

คณะผูจ้ดัท  าไดน้ าเสนอโครงงานเร่ือง

เปิดเสน้ทางการท่องเที่ยวทางรถไฟ เสน้ทาง วงั
เวียง-เวียงจนัทน์-หลวงพระบาง ซ่ึงโปรแกรม

การท่องเที่ยวน้ีจะเป็นประโยชน์กบัทางบริษทั

โดยในการจดัน าเที่ยวคร้ังน้ีมีระยะเวลา 3 วนั 2 
คืน ซ่ึงจะเดินทางโดยรถไฟและรถตูว้ไีอพ ีเป็น

ตน้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 

ทางคณะผูจ้ดัท  าไดค้น้ควา้รายละเอียด

ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทาง
วงัเวียงเวียงจนัทน์หลวงพระบางแล้วจึงได้ขอ

ค าปรึกษาจากพนกังานพีป่รึกษาบางส่วน 

กำรเตรียมงำนก่อนออกทัวร์หลังจำกที่ลูกค้ำ

ยืนยันกำรจองแล้ว 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเดินทาง  
2. จดัเตรียมยาสามญัประจ าบา้น  
3. จดัซ้ืออาหารวา่งส าหรับลูกคา้  

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


 

 

เอกสำรในกำรเดินทำง  

1. ขอรายช่ือลูกค้าและเอกสารพร้อม
จดัเตรียมเอกสารใหก้บัลูกคา้  

2. จดัท าก าหนดการเดินทางเพื่อส าหรับ
แจกลูกคา้  

3.  จดัท าเอกสารแบบสอบถามความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่
และสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับลูกคา้เพือ่
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข  

4. จดัเตรียมขอ้มูลใบเตรียมตวัก่อนการ
เดินทางใหก้บัลูกคา้  

5. เตรียมเอกสารการจองโรงแรมตั๋ว
รถไฟและติดต่อจองรถตู ้

กลุ่มเป้ำหมำย 

จากโปรแกรมทวัร์ที่คณะผูจ้ดัท  าไดท้  า

การคิดคน้ขึ้นมานั้นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่

คณะผูจ้ดัท  าคาดหวงัไวก้็คือ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มวยั
ท างานและ กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุตามล าดบัซ่ึงจะมี

อายตุั้งแต่ 20-65 ปี โดยโปรแกรมการท่องเที่ยว

น้ีทางคณะผู ้จัดท ามีแนวคิดว่าจะท าการโป
รโมทเพื่อ ดึงดูดความสนใจของลูกค้าของ 

บริษัท เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากัด โดยการโป
รโมทผ่ าน เ ว็บ ไซต์ที่ ให้ ล งประกาศ  ล ง

โปรแกรมการท่องเที่ยวน้ีในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ท าการโปรโมทผ่านทางส่ือโซลเชียลต่างๆของ
บริษทั เช่น Facebook , Line@ และ Instragam 

เป็นตน้ โดยคณะผูจ้ดัท  าหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะ

สามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหซ้ื้อโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวที่ทางคณะผูจ้ดัท  าไดจ้ดัท าขึ้นมา 

บรรณำนุกรม 
ข้อมูลและคู่มือท่องเที่ยวลำว.[ออนไลน์]

http://ohm2559.blogspot.com/(สืบคน้ขอ้มูล

วนัที่26 มิถุนายน2561) 

ควำมหมำยของค ำว่ำรถไฟ.[ออนไลน์] 

http://thairailwayblog.blogspot.com/2011/12/bl

og-post.html(สืบคน้ขอ้มูลวนัที่ 16 มิถุนายน 
2561) 

ควำมหมำยของกำรท่องเทีย่ว.[ออนไลน]์ 

https://tourismatbuu.wordpress.com(สืบคน้
ขอ้มูลวนัที่16 มิถุนายน 2561) 

จอย  ทองกล่อมสิ .2550.กลยทุธป์ระชาสมัพนัธ.์

การจดัการกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์.พมิพค์ร้ัง

ที่2.กรุงเทพฯ:มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตลำด.[ออนไลน์] 

mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/Tourism25

56/.../06_ch2.pdf(สืบคน้ขอ้มูลวนัที่ 16 
มิถุนายน 2561)ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู ้

บริโภ) 

เนำวรัตน์  พลำยน้อย .2538.พฤติกรรมการ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว . พ ฤ ติ ก ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว

ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย.

กรุงเทพฯ:โรงพมิพ-์มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

https://tourismatbuu.wordpress.com/


 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับกำร

ประชำสัมพันธ์.[ออนไลน์]http://ebooks.dusit.

ac.th/sdubook/obcontent.nsp?(สืบคน้ขอ้มูล

วนัที่ 16 มิถุนายน 2561) 

บุญทวี  สอสัมพันธ์ .2559.ผลกระทบและการ

จดัการท่องเที่ยวชิงนิเวศ.การขยายตวัของนคร

วงัจนัทร์.พมิพค์ร้ังที่5.กรุงเทพฯ:โรงพมิพแ์ห่ง-
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บุญ เลิศ   จิต ต้ั งวัฒนำ  .2548การส่ง เส ริม

การตลาดท่องเที่ยว.พิมพ์คร้ังที่2.กรุงเทพฯ : 

บริษทั เพรส แอนด ดีไซน. 

ปีเตอร์.2545.องคป์ระกอบในการจดัน าเที่ยว.

TOUR BUSINESS.พมิพค์ร้ังที่3.กรุงเทพฯ:โรง

พมิพโ์ลกหนงัสือ. 

พรทิพย์  พิมพ์สิทธ์ุ .2540.ประชาสัมพนัธ์.การ

ประชาสัมพนัธ์.พิมพ์คร้ังที่1.กรุงเทพฯ :โรง

พมิพ-์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ไพฑูรย์ พงศะบุตร,วิลำสวงศ์ พงศะบุตร.2542.

การท่องเที่ยว.คู่มือการอบรมมคัคุเทศก.์352
หนา้.กรุงเทพฯ:ศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

รถไฟไทย.[ออนไลน]์ 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.

html(สืบคน้ขอ้มูลวนัที่ 16 มิถุนายน 2561) 

วิจิตร  อำวะกลุ .2541.การประชาสมัพนัธ์:หลกั

และวิธีปฏิบัติ.พิมพ์คร้ังที่4.กรุงเทพฯ :ไทย
วฒันาพานิช. 

สกล  บุญสิน  .2557.คุณภาพการให้บริการ

รถไฟ.พมิพใ์น วารสารการจดัการมหาวทิยาลยั

ลกัษณ์.ปีที่5 ฉบบัที่2. 

สมคิด  พันธ์โชติ  .2559.ความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารต่อสถานีรถไฟหัวล าโพง.กรุงเทพฯ:

มหาวทิยาลยัเกริก.จ านวนหนา้ : 99 หนา้ 

เสรี  วงษ์มณฑำ .2542.การประชาสัมพันธ์:

ทฤษฏีและปฏิบตัิ.กรุงเทพฯ:บริษทั ธีระฟิล์ม

และไซเทก็ซ์. 

อัญญำพัชร  โชติวชิระพงษ์ .2555.การศึกษา

ข้อ มู ลลักษณะพฤติ กรรม .มหาวิท ยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด.คณะบริหาร.สาขา

บริหารทัว่ไป. 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว.[ออนไลน]์ 

https://tourismatbuu.wordpress.co

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/ความหมายและ

ความส าคญัขอ(สืบคน้ขอ้มูลวนัที่ 8 สิงหาคม 
2561) 

 
 

 

 

 

http://www.railway.co.th/main/profile/history.html
http://www.railway.co.th/main/profile/history.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปภาพการปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 1 : นางสาวพิชญา ห้วยหงษ์ทอง 

ท่ีมา : คณะผู้จดัท า 

 

รูปท่ี 2 : นางสาวปิยพร  ศรีชยั 

ท่ีมา : คณะผู้จดัท า 



 

 

 

รูปที่ 3 : เขียนใบตรวจคนเขา้เมือง 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 4 : ท  าป้ายช่ือลูกคา้ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 



 

 

 

รูปที่ 5 : คณะผูจ้ดัและพนกังานที่ปรึกษา 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 6 : ท  าป้ายติดกระเป๋าลูกคา้ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 



 

 

 

รูปที่ 7 : ท  าป้ายติดกระเป๋าลูกคา้ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 8 : จดัเตรียมของที่จะมอบใหลู้กคา้ก่อนเช็คอิน 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 



 

 

 

รูปที่ 9 : เขียนใบตรวจคนเขา้เมือง 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 10 : จดัเรียงเอกสารที่จะใหลู้กคา้ตอนเช็คช่ือ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 



 

 

 

รูปที่ 11 : คณะผูจ้ดั 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที ่12 : คณะผูจ้ดัและพนกังานที่ปรึกษา 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 



 

 

 

รูปที่ 13 : จดัเตรียมของที่จะมอบใหลู้กคา้ก่อนเช็คอิน 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

รูปที่ 14 : ลูกคา้รับประทานอาหารค ่าบนเรือ 

ที่มา : คณะผูจ้ดัท  า 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

ช่ือ – นำมสกุล  ปิยพร  ศรีชยั 

รหัสนักศึกษำ  5504400001 

ทีอ่ยู่ 27 ถ.สวสัดิการ1  แขวงหนองแขม   เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160 

เบอร์ติดต่อ  085-9674248 

 

 

ช่ือ – นำมสกุล  นางสาว  ฐิติรัตนน์  อินนา 

รหัสนักศึกษำ  5504400055 

ทีอ่ยู่  1/29  หมู่ 6  หมู่บา้นศิริทรัพย3์  ต าบลดอนไก่ดี  อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร   

74110     

เบอร์ติดต่อ  098-8673310 

 

ช่ือ – นำมสกุล  นางสาว  พิชญา  หว้ยหงษท์อง 

รหัสนักศึกษำ  5704400108  

ทีอ่ยู่ 115/31 หมู่บา้นชนนัธรวนิมิลล ์ถนนเลียบคลองฯฝ่ังใต ้

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 

 เบอร์ติดต่อ  0649323076 
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