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บทคัดย่อ
บริ ษทั Public Holidays จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุ รกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนาเที่ยว
ทัวร์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เชี่ยวชาญด้านการเดินทางในทุกมุมโลกทั้งในทวีปเอเชียและ
ทวีปออสเตรี ยและทวีปยุโรปโดยสายการบินชั้นนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางยุโรปที่
แปลกใหม่และจัดทาโปรแกรมนาเที่ยวที่ประเทศ โปแลนด์ ลิทวั เนี ยและเบลารุ ส คณะผูจ้ ดั ทาจึง
เห็นโอกาสที่จะเสนอเส้นทางทวีปยุโรปที่แปลกใหม่ท้ งั 3ประเทศ ที่ยงั ไม่เป็ นที่นิยมให้แก่บริ ษทั ที่
ประเทศโปแลนด์ ลิ ท วั เนี ย เบลารุ ส ประเทศบ้า นใกล้เรื อนเคียงกันที่ซ่ ึ ง มีป ระวัติอนั ยาวนานที่
น่าสนใจ มีท้ งั แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็ นมาของแต่ละประเทศ ที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลและครบเครื่ อง
มีท้ งั ความรู ้เกี่ยวกับสงคราม ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา สถาปั ตยกรรมที่งดงามและดื่มด่ากับทิวทัศน์
ของธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์
ลิทวั เนีย เบลารุ ส รวมถึงสัมภาษณ์ทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงภายในสถานที่ประกอบการและ
ตัดสิ นใจจัดทาโครงงานเส้นทางท่องเที่ยวที่โปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส เดินทางโดยสายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เป็ นเวลา ใน10วัน8 คืน โดดเด่นกับ 6 สถานที่ พระราชวังวิลานอฟ
เหมืองเกลือวิเอลิคชกา มหาวิหารแห่งวิลนีอุส เนินสุ สานไม้กางเขน หมู่บา้ นคาทิน ปราสาทเมียร์
ผลการทาของโครงงานนี้ บริ ษทั สามารถนาข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรมทัวร์ ต่างๆ ให้
เป็ นที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้แก่บริ ษทั และเพิ่มตัวเลือกให้แก่
นักท่องเที่ยวและสนับสนุนให้บริ ษทั ประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้นได้
คาสาคัญ : ยุโรป / โปแลนด์ / ลิทวั เนีย / เบลารุ ส

ชื่อโครงงาน
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Abstract

The Public Holidays Co. Ltd. is a travel agency handling inbound and outbound,
specializing in travel in Asia, Austria and Europe by leading airlines. The objective was to learn
Europe routes which were unknown and open to new program tours at Poland, Lithuania,
Belarus. Many opportunities were presented to offer a new program tour in Europe, that’s new
and unknown at these 3 countries: Poland, Lithuania, Belarus. They all have an interesting
history, natural attraction, historical attraction, and cultural attraction. These things tell about
history that’s charming and complete. They have history about wars, belief in religion,
architecture and view of beautiful natural.
So we are studying about Poland, Lithuania and Belarus. Then we proposed to open up a
new program tour at Poland, Lithuania, Belarus by Qatar Airway for 10 days and 8 nights. The 6
places to visit were: Wielicza Salt Mine, Vilnius Cathedral, Hill of Crosses, Khatyn Village and
Mir Castle Complex.
The results found that the company was able to tailor the project to the development of
various programs tour. This tour is more interesting and responds to customers desires.
Keywords: Europe / Poland / Lithuania / Belarus
Approved by
.......................
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การที่คณะผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิในโครงการสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ จากัด
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทางานจริ ง
ความรู ้ที่แปลกใหม่และยังไม่เคยได้รู้มาก่อน การทารายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจาก
ความร่ วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังต่อไปนี้
1. นางสาว สิ ริพร แต่งทรง
2. อาจารย์ ศุภตั รา ฮวบเจริ ญ

ตาแหน่ง พนักงานฝ่ ายเอกสาร
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา

และบุคคลท่านอื่นที่มิได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการทารายงานฉบับนี้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่ วยเหลือ แนะนา เสนอแนะ ให้
คาปรึ กษาแก่ นักศึกษาจนให้ทารายงานฉบับนี้ เสร็ จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์แบบและทาให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ในการทางาน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและการปรับตัวเข้ากับสังคมการทางาน
ซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
นางสาว อุมาภรณ์ สุ ดประเสริ ฐ
นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั
31 สิ งหาคม 2561

สารบัญ
เรื่ อง
จดหมายนาส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
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2.2 ข้อมูลประเทศลิทวั เนีย
2.3 ข้อมูลประเทศเบลารุ ส
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2.6 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการจัดรายการนาเที่ยว
2.7 การคิดราคาขายและการลดต้นทุน
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อตั้งและสถานที่อยูข่ องสถานที่ประกอบการ
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ
3.3 แผนผังองค์กรและการบริ หารในสถานประกอบการ
3.4 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.8 เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
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รู ปที่ 4.25 ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)
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รู ปที่ 4.28 โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church)
รู ปที่ 4.29 เนินสุ สานไม้กางเขน (Hill of Crosses)
รู ปที่ 4.30 วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Cathedral of St.Peter and Paul)
รู ปที่ 4.31 มินสก์
รู ปที่ 4.32 หมู่บา้ นคาทิน
รู ปที่ 4.33 พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน
รู ปที่ 4.34 ปราสาทเมียร์
รู ปที่ 4.35 หมู่บา้ นซานต้าครอส
รู ปที่ 4.36 ป้อมปราการแห่งเบรสท์
รู ปที่ 4.37 พิพิธภัณฑ์ของป้อมปราการ
รู ปที่ 4.38 สวนสาธารณะของเมือง
รู ปที่ 4.39 แบนเนอร์โปรแกรมนาเที่ยว เยือน 3 สถานที่
สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทวีปยุโรป ดื่มด่ากับเส้นทางสุ ดคลาสสิ ค
(โปแลนด์ – ลิทวั เนีย –เบลารุ ส) 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินการ์ตาแอร์เวย์
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บทที่ 1
ทีม่ าและความสาคัญ
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวถือเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่อย่างหนึ่ งของประเทศไทยที่ทารายได้ให้
ประเทศเป็ นจานวนมากต่อปี และยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากการประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับด้านการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารหรื อบริ ษทั นาเที่ยว นอกจากนี้ พฤติกรรม
การท่ องเที่ ยวสมัยใหม่ที่แ ปลกใหม่แ ละหลากหลายมากขึ้ นใน ปั จจุ บนั มี ความต้องการเดิ นทางไป
ท่องเที่ยวที่ต่างปะเทศขึ้นเพื่อสร้ างประสบการณ์ใหม่เปิ ดโลกกว้างที่ต่างแดน เรี ยนรู ้วฒั นธรรมใหม่
ส่ งผลให้เกิดบริ ษทั นาเที่ยวมากขึ้นและมีการแข่งขันทางการตลาดสู งขึ้นตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มากขึ้นตามยุคสมัย
บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ จากัด (Public Holidays CO ., LTD) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.
2544 เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่แ ห่ ง หนึ่ งที่ เ ปิ ดบริ การธุ รกิ จน าเที่ ย วทั้งในประเทศ (Inbound) และ
ต่างประเทศ (Outbound) ทางบริ ษทั มีโปรแกรมหลากหลายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเปิ ดเส้นทาง
เอเชีย ยุโรป ออสเตรี ย แต่โปรแกรมส่ วนมากจะเน้นไปที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็ นรู ปแบบท่องเที่ยว
ที่ทนั สมัยและมีเอกลักษณ์ซ่ ึงเป็ นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าในบริ ษทั เป็ นอย่างมาก ด้วยความบริ การอย่างมือ
อาชีพของบริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ จากัด ทาให้บริ ษทั มีฐานลูกค้าเก่าอย่างแน่นหนาผูท้ ี่เคยใช้บริ การแล้ว
ก็กลับมาใช้บริ การอีกซ้ าๆและยังบอกต่ออีกด้วย ทางบริ ษทั จึงอยากตอบแทนลูกค้าโดยการเปิ ดเส้นทาง
ใหม่เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงสนใจในการจัดทาโครงงานการท่องเที่ยวเพื่อนาเสนอรายการนาเที่ยว
ที่แปลกใหม่และหลากหลายให้แก่นกั ท่องเที่ยวในประเทศที่ยงั ไม่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั นักในเรื่ อง
การท่องเที่ยวคือประเทศโปแลนด์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณวัตถุ ร่ องรอยเมืองเก่าหลังจากการเกิดสงครามหลายครั้ง ประเทศลิทวั เนี ยประเทศที่มีความโดด
เด่นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามของทะเลสาบอันอุดมสมบูรณ์ ประเทศเบลารุ สเป็ นประเทศ
ที่มีความโดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถาน ปราสาทเก่าแก่และพิพิธภัณฑ์
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ ประเทศเหล่านี้ เป็ นประเทศบ้านใกล้เรื อนเคียงกัน ซึ่งมีวฒั นธรรมและประเพณี ต่างๆ
ที่ยงั ไม่ค่อยมีผใู ้ ดได้รู้และสัมผัสจากที่ไหนมาก่อน จึงได้จดั ทาโครงงาน เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์
เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มด่ากับเส้นทางสายสถาปั ตยกรรมสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนีย เบลารุ ส) เส้นทาง
นี้ เป็ นเส้นทางที่คบั คัง่ ไปด้วยความรู ้ดา้ นประวัติความเป็ นมา วัฒนธรรม ธรรมชาติ โบราณสถานและ

โบราณวัตถุต่างๆของประเทศที่ น่าหลงใหลเต็มไปด้วยสิ่ งแปลกใหม่และเสน่ ห์ที่ผูค้ นยังไม่รู้จกั อี ก
มากมาย

รู ปที่ 1.1 สถิติจานวนนักท่องเที่ยวรายปี 2545-2560
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ (http://service.nso.go.th/nso/web/statseries23.html)
จากกราฟสถิ ติจ านวนนัก ท่ องเที่ ย วรายปี พ.ศ. 2545-2560 พบว่าความเจริ ญเติ บโตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2560 เริ่ มตั้งแต่ในปี พ.ศ.2545 มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาใน
ประเทศไทย 10.8 ล้านคน โดยตัวเลขในปี ถัดไปได้มีการลดน้อยลงและมากขึ้นสลับกันไปในแต่ละปี
เนื่องจากบางปี มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศทาให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในประเทศใน
แง่ลบ เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมือง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยของธรรมชาติ แต่เมื่อ
ประเทศเห็ นถึ งความสาคัญของอุ ตสาหกรรมของการท่องเที่ยวก็เกิ ดการปรั บปรุ งดู แลและส่ งเสริ ม
ทางด้า นท่ อ งเที่ ย วให้ ดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ นที่ รู้ จ ัก โด่ ง ดัง ในด้า นการท่ อ งเที่ ย ว มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นตามลาดับ ซึ่ งตัวเลขสถิติจานวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.
2560 ที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดถึง 36.7 ล้านคนเป็ นตัวที่บ่งชี้ได้เป็ นอย่างดีว่าการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศไทยพัฒนาขึ้นเป็ นอย่างมากจากปี พ.ศ.2545

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทาโครงงานเรื่ อง เยือน 3สถานที่ สัมผัสมนต์แห่ งยุโรป ดื่มด่ากับเส้นทางสายสถาปั ตยกรรม
ทะเลสาบและประวัติศาสตร์ สุดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส) ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสารและ
วรรณกรรมดังนี้
2.1 ข้อมูลประเทศโปแลนด์
2.2 ข้อมูลประเทศลิทวั เนีย
2.3 ข้อมูลประเทศเบลารุ ส
2.4 ข้อมูลวีซ่า
2.5 ความหมายของการท่องเที่ยว
2.6 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการจัดรายการนาเที่ยว
2.7 การคิดราคาขายและการลดต้นทุน
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ข้ อมูลประเทศโปแลนด์
ประเทศโปแลนด์หรื อชื่อทางการคือสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็ นประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดน
ด้านตะวันตกจรดเยอรมนี ทางใต้จรดสาธารณรั ฐเช็กและสโลวาเกี ยทางตะวันออกจรดยูเครนและ
เบลารุ ส ทางเหนื อจรดทะเลบอลติกและลิทวั เนี ยและแคว้นคาลี่นินกราดของรัสเซี ย โปแลนด์เคยเป็ น
ดินแดนส่ วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย

รู ปที่2.1 แผนที่ประเทศโปแลนด์
ที่มา https://www.sanook.com/news/1674049/

เมืองหลวง วอร์ซอ
ภูมิประเทศโปแลนด์เป็ นประเทศที่ ใหญ่อนั ดับสองของยุโรปเป็ นที่ ราบเกื อบทั้งประเทศ นอกจาก
บริ เวณชายแดนตอนใต้เป็ นทิวเขาตาตรา
อากาศโปแลนด์มีอากาศ 4ฤดู โดยฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 15-30 องศา และฤดูองศา
0 -25 องศา
การปกครอง โปแลนด์ปกครองแบบประธานาธิ บดีและรัฐสภา โดยประธานาธิ บดีมาจากการเลือกตั้ง
และอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 5 ปี
ศาสนา โรมันคาทอลิก
สกุลเงิน สว็อตตี้
ภาษา ราชการคือภาษาโปแลนด์เป็ นภาษาตระกูลสลาฟ (Slavic)
ประชากร 40 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นชาวโปล
2.2.1 ข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศโปแลนด์
พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวงที่ต้ งั อยูใ่ นย่านวิลานอฟเป็ นสถานที่ ที่มี
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อยูม่ ากมายและเป็ นหนึ่ งอนุสรณ์ที่สาคัญที่สุดของโปแลนด์พระราชวังวิ
ลานอฟถูกสร้างขึ้นสาหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกีแห่ งโปแลนด์ ปั จจุบนั พระราชวังเป็ นหนึ่ ง
ในพิพิธภัณฑ์ที่เปิ ดให้เข้าชมแก่สาธารณะเป็ นครั้งแรกในโปแลนด์

รู ปที่ 2.2 พระราชวังวิลานอฟ
ที่มา https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/

พระราชวังหลวงกรุ งวอร์ ซอร์ (Royal Castle) หรื อที่ประทับของราชวงศ์โปล ตั้งอยูก่ ลางจัตุรัสในย่าน
เมืองเก่าแก่ที่มีความคลาสสิ คและเมื่อย้อนไปถึงปี 1339 มีการบันทึกจากทูตของสันตะปาปาว่าพระเจ้า
Casimir III แห่ งโปแลนด์มีความยัดแย้งกับราชวงศ์เยอรมันสิ้ นคริ สต์ศตวรรษที่13 ในช่วง Conrad II ดุ๊
กแห่ ง Mosavia ปกครองกรุ งวอร์ ซอร์ ท่านก็ดาริ ที่จะสร้ างพระราชวังขึ้นเป็ นที่พานัก และท่านก็
ปรับปรุ งใหม่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐ ถือว่าเป็ นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ อาคารถูกตกแต่อย่าง
วิจิตร ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมแห่งหนึ่งในโปแลนด์

รู ปที่ 2.3 พระราชวังหลวงกรุ งวอร์ซอร์
ที่มา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421
ปราสาทมอลมอร์ ก(Malbork Castle) เป็ นสถาปั ตยกรรมอิฐแห่ งโปแลนด์ซ่ ึ งใหญ่ที่สุดในโลก เดิมที่
ปราสาทนี้ ต้ งั ขึ้นโดยอัศวินของศาสนาศริ สต์ นิ กายทอยโลนิ ค รู ปแบบของปราสาทนั้นเป็ นตัวอย่างที่
แสดงถึงศิลปะของป้ อมปราการในยุคกลางเพื่อรับการโจมตีของศัตรู ปราสาทมอลมอร์ กเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของเมือง มัลมอร์ก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1274

รู ปที่ 2.4 ปราสาทมอลมอร์ก
ที่มา https://travel.thaiza.com/foreign/336537/

เมื องกดังส์ (Gdansk) ถือเป็ นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิ จ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว เป็ นที่ต้ งั ของ
สหภาพแรงงานโชริ แดริ ต้ ีที่มีนายเลควาเวนช่าเป็ นประธานหลายคน หลังจากการต่อสู ้น้ ี ทาให้โปแลนด์
กลายเป็ นประชาธิปไตยเจริ ญกว่ายุโรปทั้งหลายในทวีป เมืองนี้ต้ งั ชื่อฝั่งทะเลบอลติกของโปแลนด์ เมือง
เก่ า นี้ งดงามยิ่ ง นั ก แม้ว่ า บางส่ ว นจะเป็ นตึ ก ใหม่ ที่ ส ร้ า งขึ้ นหลัง จากที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไม่ทาให้เมืองเก่าแห่ งนี้ ดูดอ้ ยลงเลย ซึ่ งเมืองกดังส์เป็ นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยม
ไปมากอีกเช่นเคย

รู ปที่ 2.5 เมืองกดังส์
ที่มา https://themomentum.co/travel-to-gdansk/
เมืองทัวรุน (Torun) เป็ นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ หลังจากองศ์กรยูเนสโก ประกาศจัดอันดับ
ให้เ มื องนี้ กลายเป็ นเมื องมรดกโลก ในตัว เมื องมี อนุ สาวรี ย ท์ างประวัติศาสตร์ อยู่มากมาย สถานที่
ท่องเที่ยวมีความโด่งดัง ทัวรุ นจึงอยูใ่ นแผนที่ของเมืองท่องเที่ยวติดอันดับในทวีปยุโรป สิ่ งที่น่าสนใจ
คือเมืองนี้ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็ นผลมาจากการอนุ รักษ์ ดูแลอาคารที่เป็ นสถาปั ตยกรรมอย่างดี และมี
ความคลาสสิ คเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวอย่างมาก

รู ปที่ 2.6 เมืองทัวรุ น
ที่มา http://www.gotogethertravel.com/แกรนด์โปแลนด์

วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) เป็ นวิหารที่ประดิษฐานของรู ปนักบุญมาดอนนาสี ดา Black Madonna
ซึ่ งที่โลกที่นับถือศาสนาคริ สต์จะรู ้จกั เป็ นอย่างดี ตัวโบสถ์สร้างในศตวรรษที่ 14 ในปี ค.ศ 1382 โดย
การบริ จาคที่ดินของท่านดุก แห่งโอปอลมอบทั้งมอบรู ปที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดีคือรู ปของ Black Madonna
จากการพิ สูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ ภาพนี้ มีอายุกว่าร้ อยปี ซึ่ งวิหารจัสนาโกราเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ย วที่
น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

รู ปที่ 2.7 วิหารจัสนาโกรา
ที่มา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419
มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw) เป็ นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมืองว
รอตสวาฟ ซึ่ งในช่วง100ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟได้รับรางวัลโนเบล เป็ นรางวัลประจาปี
ระดับ นานาชาติ ซึ่ งจัด โดยคณะกรรมการสแกนดิ เ นเวี ย พิ จ ารณาโดยสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ โ ดดเด่ น
มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล ,โกดัง, และคุมขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับ
รั ส เซี ย ซึ่ งห้ อ งสมุ ด เคยของมหาวิ ท ยาลัย เคยถู ก ใช้เ ป็ นฐานบัญ ชาการรบของกลุ่ ม นาซี ใ นช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

รู ปที่ 2.8 มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ
ที่มา https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/

เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw) เมืองเป็ นที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของโปแลนด์ จุดเด่นของเมืองนี้ คือ
“ความใหญ่” จะเห็นได้จากอาคารบ้านเรื อนและสถานที่ต่างๆในเมืองนี้ ลว้ นแล้วแต่มีขนาดสู งใหญ่ ทา
ให้เป็ นจุดน่าสนใจของเมืองนี้ ตั้งแต่สถานี รถไฟ (Railway Station) ที่มีพ้ืนที่กว้างขวางและสวยงาม
รวมไปถึง Old Town ที่มีขนาดใหญ่ที่หนึ่งเมืองในยุโรป จุดเด่นที่อย่างหนึ่งในเมืองนี้ คือมีสะพานข้าม
แม่น้ าจานวนมาก นับแล้วมากกว่า 100 สะพาน จนได้ชื่อว่า “เป็ นเมืองแห่ งสะพาน” (The City Of
Brideges )ศิ ลปะและสถาปั ตยกรรมของเมืองนี้ มีความผสมผสานหลายแบบ และเมืองนี้ คล้ายกับ
ลักษณะหลายเมืองในเยอรมัน

รู ปที่ 2.9 เมืองวรอตสวาฟ
ที่มา https://pantip.com/topic/35959889
เหมืองเกลือวิเอลิคชกา (Wieliczka Salt Mine) เหมืองแห่งนี้ต้ งั อยูใ่ นเมืองวิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา
เหมืองเกลือวิเอลิคชาจัดเป็ นเมืองเกลือที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลก ในปี 1978ความสนใจของเหมืองนี้ คือ เหมืองนี้ มีความยาว 300 กิโลเมตร ปั จจุบนั เหมืองดังกล่าว
ประกอบด้วยเมืองใต้ดินที่ได้รับการแกะสลักด้วยเกลือทั้งหมด

รู ปที่ 2.10 เหมืองเกลือวิเอลิคชกา
ที่มา https://travel.thaiza.com/amaze/191717/

2.2.2 ข้ อมูลทีพ่ กั ในประเทศโปแลนด์
Nidzica Castle Hotel โรงแรมตั้งอยูก่ ลางป่ า สถานที่ค่อนข้างเงียบสงบ ร่ มเย็น เหมาะแก่การมาพักผ่อน
ภายในโรงแรมมีมา้ นัง่ สาหรับเด็กๆ การตกแต่งโรงแรมค่อนข้างมีความคลาสสิ ค มีทะเลสาบบ่อน้ าโค
นมและมี บ ้า นให้ เ ช่ า อี ก ด้ว ย ห้ อ งพัก มี ค วามคลาสสิ ก แต่ ง โทนสี เ ทา ซึ่ ง สะอาดและสมบู ร ณ์ แ บบ
พนักงานทุกคนเป็ นมิตร จุดไฮไลท์ของโรงแรมนี้คือการนวดสปา แขกที่เข้ามาพักมักจะมาทาการนวดส
ปาเป็ นอันดับแรก เพราะมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านสปาคอยให้บริ การอยูเ่ สมอ

รู ปที่ 2.11 Nidzica Castle Hotel
ที่มา https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_CastlePodlaskie_Province_Eastern_Poland.html
Mercure Torun Centrum Hotel โรงแรมแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ นใจกลางเมืองใกล้กบั ย่านเมืองเก่าและสถานที่
กาเนิ ดของ Nicolaus Copernious มีห้องพักทั้งหมด 105 ห้อง ห้องพักสะดวกสบายตกแต่งให้มีความ
คลาสสิ ค ห้องมีเครื่ องปรับอากาศและมีอินเตอร์ เน็ตที่เชื่ อมต่อได้อย่างรวดเร็ ว แถมโรงแรมยังมีห้อง
ประชุมที่ทนั สมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน บริ เวณรอบๆโรงแรมมีแหล่งช้อปปิ้ งและร้านอาหารมากมาย
แถมสวนสาธารณะและโรงแรมตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอีกด้วย

รู ปที่ 2.12 Mercure Torun Centrum Hotel
ที่มา https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.htm

INX Design Hotel โรงแรมแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ น Krakow ห่ างจาก Galeria Kazimierz โรงแรมมีศูนย์ออก
กาลังกายและเลานจ์อยูใ่ นส่ วนกลาง โรงแรมระดับ 4 ดาวที่มีความนิยมและมีชื่อเสี ยงอย่างมากแห่ งหนึ่ง
ในโปแลนด์ สิ่ งอานวยความสะดวกคือ โรงแรมแต่ละห้องมีโต๊ะทางาน โทรทัศน์จอแบน และห้องน้ า
ส่ วนตัว มีเครื่ องปรับอากาศ และWifi ในส่ วนของห้องอาหาร จะมีบุฟเฟ่ ต์อาหารเช้า ให้บริ การทุกเช้าที่
โรงแรม มีร้านอาหารยอดนิ ยมที่ทาโดยฝี มือผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านอาหารคอยให้บริ การ จุดไฮไลท์คือการ
ซาวน่า ผูเ้ ข้าพักมักจะทาการซาวน่าเป็ นอย่างแรก ซึ่งบริ เวณรอบๆโรงแรม จะมี Old Town เป็ นจุดหมาย
ยอดเยีย่ มสาหรับผูเ้ ดินทางที่สนใจอาหาร ร้านอาหารและประวัติศาสตร์ต่างๆในโปแลนด์

รู ปที่ 2.13 INX Design Hotel
ที่มา https://www.cleartrip.com/hotels/info/inx-design-hotel-2343528

2.2 ข้ อมูลประเทศลิทวั เนีย
ลิทัวเนีย (Lithuania) หรื อชื่ออย่างเป็ นทางการ สาธารณะรัฐลิทวั เนีย ( Republic of Lithuania) ตั้งอยู่
กลางทวีปยุโรปทางฝั่ งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนื อจรดรัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใต้ติด
เบลารุ สและทิศตะวันตกเฉี ยงใต้จรดโปแลนด์และรัสเซี ย ลิทวั เนี ยเป็ นประเทศแรกในแถบบอลติกที่
ได้รั บอิ ส รภาพจากสหภาพโซเวี ย ต ซึ่ งหลังจากได้รั บอิ ส รภาพ ประเทศลิ ท ัว เนี ย ได้รั บการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศขึ้นมา จนได้เข้ามาเป็ นหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

รู ปที่ 2.14 แผนที่ประเทศลิทวั เนีย
ที่มา : https://www.mapsofworld.com/lithuania/lithuania-political-map.html
เมืองหลวง กรุ งวิลนีอุส ( Vilnius )
ภูมิประเทศ มีพ้ืนที่ 65,300 ตารางกิโลเมตรใหญ่ที่สุดในจานวน 3 ประเทศแถบบอลติก ( เอสโตเนี ย
ลัตเวีย และลิทวั เนี ย) พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นป่ าสนและเนิ นทราย ลิทวั เนี ยเป็ นแหล่งอาพัน (Amber) ที่
สาคัญ
อากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะอยูร่ ะหว่างอากาศแบบชายทะเล กับแบบทวีปยุโรป มีฝนตกปาน
กลางกับหน้าหนาวและหน้าร้อน
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา
ศาสนา ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดคือ ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิค ชาวรัส เซียในลิทวั เนีย ส่ วน
ใหญ่นบั ถือคาทอลิค นิกายออร์ธอดอกซ์
สกุลเงิน ยูโร อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เท่ากับ 37.73 บาท
ภาษา Lithuanian ( เป็ นภาษาราชการ )
เชื้อชาติ ลิทวั เนีย 84.1% โปแลนด์ 6.6 % รัสเซีย 5.8% เบราลุส 1.2 %และอื่นๆ1.1% หรื อระบุไม่ได้ 1.2
%

ประชากร 2,823,859 ล้านคน (ค่าประมาณเดือนกรกฎาคม 2560)
2.3.1 ข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศลิทวั เนีย
โบสถ์ เซนต์ แอน (St.Ann’s Church) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก
ขนาดใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเมืองวิลนี อุสที่เป็ นเมืองหลวงของประเทศลิทวั เนี ย ลักษณะของโบสถ์เดิมทีเคยเป็ น
โบสถ์ไม้แต่ในปั จจุบนั ได้มีการบรู ณะใหม่โดยการใช้อิฐและหิ นเป็ นโครงสร้างหลักแทน โบสถ์เซนต์
แอนเป็ นสถาปั ตยกรรมโกธิ คที่สวยที่สุดในลิทวั เนี ย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
ยูเนสโกอีกด้วย

รู ปที่ 2.15 โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church)
ที่มา https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html
มหาวิหารแห่ งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral) เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่สุดในลิทวั เนีย ถูกสร้างขึ้นในปี
คริ สต์ศกั ราชที่ 1251 เดิ มที มหาวิหารแห่ งนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คแต่ถูกปรั บเปลี่ยนให้เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิ คในเวลาต่อมา ภายในวิหารมีภาพงานศิลปะมากกว่า 40 ชิ้น รวมถึงศิลปะฝา
ผนัง และภาพวาดเก่ า แก่ ห ลากหลายขนาดในช่ ว งสมัย ศตวรรษที่ 14 และยัง เป็ นสถานที่ ป ระกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย

รู ปที่ 2.16 มหาวิหารแห่งวิลนีอุส
ที่มา http://www.lithuania.travel/en-gb/attractions/vilnius-cathedral/17149

ปราสาทเจดิ มิ น าส (Gediminas
Tower) เป็ นปราสาทเก่ า แก่ ที่ ส าคัญ และเป็ นเอกลัก ษณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศลิทวั เนีย ลักษณะของปราสาทเหมือนหอคอย สร้างด้วยอิฐสี แดงถูก
สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 – 14 ตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่เมืองวิลนีอุสซึ่งเป็ นจุดชมเมืองที่สวยที่สุด

รู ปที่ 2.17 ปราสาทเจดิมินาส
ที่มา https://www.tieweng.com/gediminas-tower-vilnius-lithuania/
ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 บนเกาะกลางทะเลสาบ
กาล์ฟ ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามของต้นไม้เขียวขจีและทะเลสาบมีสะพานไม้เชื่อมต่อกับ
อีกฝั่งไว้ให้เดินข้ามไปมาได้อย่างสะดวก ตัวประสาทสร้างขึ้นจากอิฐสี ส้ม ภายในตัวปราสาทมีการจัด
แสดงพิพิธภัณฑ์ที่บอกถึงประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจของปราสาท และวัตถุโบราณต่างๆ เช่นบัลลังก์
ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชินีในสมัยที่ทราไกยังเป็ นเมืองหลวงของประเทศลิทวั เนีย

รู ปที่ 2.18 ปราสาททราไก
ที่มา https://onestep4ward.com/fairytale-buildings-trakai-castle-lithuania/

ทะเลสาบกาล์ ฟ (Lake Galves) เป็ นทะเลสาบขนาด 30 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในเมื องทราไก มีเกาะแก่งอยู่ภายในมากกว่า 20 เกาะ มีธรรมชาติที่สวยงามน่ าชมบรรยากาศดี
นักท่องเที่ยวมักนิ ยมทากิจกรรมปั่ นจักรยานชมเมือง เดินเล่นตาทางริ มทะเลสาบ พายเรื อหรื อล่องเรื อ
เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้

รู ปที่ 2.19 ทะเลสาบกาล์ฟ
ที่มา https://www.wallpaperflare.com/beige-and-red-castle-near-body-of-water-lithuania-castle-laketrakai-wallpaper-225784
ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) เป็ นปราสาทที่มีสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 14 ตั้งอยูท่ ี่ริมแม่น้ าเมมูนสั ลักษณะของปราสาทเป็ นอิฐที่สม้ ภายในเป็ นสถานที่จดั แสดง
แกลเลอรี่ รูปภาพศิลปะภาพถ่าย ภาพวาดต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศลิทวั เนีย รวมถึง
โบราณวัตถุต่างๆอีกด้วย

รู ปที่ 2.20 ปราสาทเคานาส
ที่มา http://www.rearviewmirror.tv/kaunas-lithuania/

โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church) เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยู่
กลางเมืองเคานาสถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี คริ สต์ศกั ราชที่ 1891-1895 เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนี โอไบ
แซนไทน์ มีหลังคารู ปโค้งและโดมขนาดใหญ่โดดเด่น ด้วยอากาศที่สงบร่ มรื่ นและสวยงามผูค้ นจึงนิยม
มาเดินเล่น นัง่ เล่น ปิ คนิคกันที่โบสถ์แห่งนี้

รู ปที่ 2.21 โบสถ์เซนต์ไมเคิล
ที่มา https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-romancatholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403
เนินสุ สานไม้ กางเขน (Hill of Crosses) เป็ นเนินเขาที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนขนาดต่างๆปั กตั้งรวมกันอยู่
เป็ นจานวนมากมาย เป็ นสถานที่บ่งบอกถึงความเชื่อทางศาสนาของชาวคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก การ
ปั กตั้งไม้กางเขนเป็ นการที่ชาวเมืองต้องการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของการเรี ยกร้องอิสรภาพจากการ
รุ ก รานโดยคนภายนอก นอกจากนี้ ยัง มี ค นบางกลุ่ ม เชื่ อ กัน ว่า การน าไม้ก างเขนมาปั ก ที่ นี่ เ ป็ นการ
อธิ ษฐานขอพรอีกรู ปแบบอีกด้วย การปั กไม้กางเขนบนเนิ นเขาแห่ งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ใน
ปั จจุบนั มีไม้กางเขนอยูใ่ นบริ เวณเนิ นเขามากกว่าหนึ่ งแสนอัน นอกจากจะมีไม้กางเขนแล้วยังมีรูปปั้ น
พระเยซู พระแม่นารี และรู ปปั้ นทางศาสนาคริ สต์อื่นๆเป็ นจานวนมากอีกด้วย

รู ปที่ 2.22 เนินสุ สานไม้กางเขน
ที่มา https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-ofcrosses-religious-tourism/

วิหารเซนต์ ปีเตอร์ และเซนต์ พอล (Cathedral of St.Peter and Paul) เป็ นวิหารยุคเรอเนสซองส์ที่โดด
เด่นและสวยงามที่สุดในประเทศลิทวั เนี ย การตกแต่งภายในเป็ นสไตล์บาโรก สู ง 84 เมตร ตั้งอยู่ใกล้
เนินสุ สานไม้กางเขน วิหารที่แห่ งนี้ เป็ นอนุสาวรี ยท์ างธรรมชาติและเป็ นหนึ่งในสถาปั ตยกรรมที่สาคัญ
แห่งหนึ่ง

รู ปที่ 2.23 วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Peter_and_St._Paul,_Vilnius
2.2.3 ข้ อมูลทีพ่ กั ในประเทศลิทวั เนีย
Margis Hotel เป็ นโรงแรมที่ลอ้ มรอบไปด้วยภูมิทศั น์ธรรมชาติที่มีความสวยงามของเนิ นเขาที่เงียบ
สงบบนทะเลสาบมากิสที่ห่างจากทะเลสาบทราไกเพียง 8 กิโลเมตร ภายในห้องพักตกแต่งด้วยสไตล์
คลาสสิ ค มี ห้ อ งประชุ ม บริ ก ารให้ มี ส ปาและซาวน่ า ที่ ใ ห้บ ริ ก ารอยู่บ ริ เ วณริ ม ทะเลสาบ สามารถ
เพลิดเพลินกับอาหารนานาชาติและบาร์ บีคิวที่หอ้ งอาหารของทางโรงแรมได้ มีระเบียงกลางแจ้งพร้อม
ทิวทัศน์ธรรมชาติของทะเลสาบ

รู ปที่ 2.24 Margis Hotel
ที่มา https://www.cybevasion.fr/hotel-margis-trakai-h363221_en.html

Siauliai Hotel เป็ นโรงแรมที่ต้ งั อยูก่ ลางใจเมือง มีสถานี รถไฟและสถานี รถบัสที่อยูใ่ กล้กบั โรงแรม
หน้าต่างของโรงแรมสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองได้ นอกจากนี้ ยงั มีน้ าพุที่มีความสวยงาม
พร้ อมรู ปปั้ นที่ มีความงดงามอยู่หน้าโรงแรม ภายในห้องตกแต่งอย่างหรู หรา มี อินเตอร์ เน็ตไร้ สาย
ให้บริ การ ฟิ ตเนส สระว่ายน้ า ห้องสปาและซาวน่า ห้องอาหารนานาชาติที่คอยให้บริ การอย่างอบอุ่น

รู ปที่ 2.25 Siauliai Hotel
ที่มา https://www.a-hotel.com/lithuania/18842-siauliai/250873-1-hotel-siauliai/

2.3 ข้ อมูลประเทศเบลารุส
เบลารุ สหรื อชื่ อทางกลางว่า สาธารณรัฐเบลารุ ส เป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเลตั้งอยู่ในภูมิภาค
ยุโรปตะวันตก มี อาณาเขตติ ดต่อกับ รั สเซี ย ยูเครน โปแลนด์ ลิ ทวั เนี ย และลัตเวีย เมื องหลวงของ
ประเทศ คือกรุ งมินสก์ เมืองสาคัญของประเทศได้แก่ เบรตส์กรอดโน กอเมล และวีเซี ยบสค์ ประเทศ
เบลารุ สเริ่ มจากการตั้งถิ่นฐานของชาวสลาฟในอดีต และเกิดเป็ นอาณาจักรภายหลัง ต่อมาเบลารุ สถูก
ลิทวั เนี ยยึดครอง เมื่อประกาศเอกราชได้ไม่นาน ก็ถูกสหภาพโซเวียตเข้ายึดครองอีก ประเทศเบลารุ ส
ได้รับเอกราชจากในอดีต สหภาพโซเวียตเมื่อปี พ.ศ 2534 เป็ นหนึ่งในสิ บสองของประเทศของเครื อรัฐ
เอกราช

รู ปที่ 2.26 แผนที่ประเทศเบลารุ ส
ที่มา http://www.operationworld.org/country/bela/owtext.html
เมืองหลวง มินสก์
ภูมิประเทศ เป็ นที่ราบกว้างและเป็ นที่ราบน้ าท่วมถึง
อากาศ อากาศหนาวในฤดูหนาว อากาศเย็นและชื้นในฤดูร้อนและจะแตกต่างไปตามที่ต้ งั และการติดกับ
ทะเล
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุขและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ศาสนา ออร์เทอร์ด็อกซ์ตะวันออก 48.3 % คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิค 7.1 % อื่นๆ 3.5 % และไม่นบั
ถือศาสนาใดๆ 41.1 %
สกุลเงิน เบลารุ สรู เบิล
ประชากร 9.509 ล้านคน

2.4.1 ข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศเบลารุส
มินสก์ Minsk ตามอัธยาศัย เมืองหลวงของประเทศเบลารุ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่ งการท่องเที่ยวที่ต้ งั อยู่
กลางริ มแม่น้ าสวิสเลาะ ( Svislaoh ) และแม่น้ าเนี ยมี ฮา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ที่ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 280.4 เมตร นอกจากนี้ กรุ งมินสก์ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมหลักของเบลารุ สอีกด้วย

รู ปที่ 2.27 เมืองมินสก์
ที่มา https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html
หมู่บ้านคาทิน ( Khatyn ) เป็ นสัญลักษณ์ของการเข่นฆ่าที่ได้เกิดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม ปี 1943
หมู่บา้ นที่ถูกเผาและประชาชนที่อาศัยได้ถูกทาร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทัพนาซีของเยอรมัน
เราจะได้ชมประวัติความเป็ นมาต่างๆของเมืองนี้

รู ปที่ 2.28 หมู่บา้ นคาทิน
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre

พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้ าน ( Dudutki Museum ) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงนิ ทรรศการเกี่ยวกับวิถีของ
ชาวเมืองเบลารุ ส เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวเบลารุ สเองมาเยี่ยมชมมากที่สุด เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็น
ประเพณี มุ่งหมายในท้องถิ่น และวัฒนธรรมเบลารุ ส ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์น้ ี คือ กังหันลมหนึ่งเดียวใน
เบลารุ สที่ยงั ใช้งานอยูจ่ ริ ง นักท่องเที่ยวจะได้ชมแบบจาลองของถิ่นที่อยูอ่ าศัยอีกด้วย

รู ปที่ 2.29 Dudutki Museum
ที่มา http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm
ปราสาทเมียร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 15 ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมโกธิคและสร้างเสร็ จใน
ศตวรรษที่ 18 โดยดุ๊ ก อิ ลิ นิ ค และปราสาทแห่ ง นี้ ถู ก ยกย่อ งให้ เ ป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมและ
ธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก เพราะเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สวยงามยิ่งใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ย
จินตนาการทางศิลปะที่ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและบารอค ปราสาทนี้ มีสามชั้น ระเบียง
ซุม้ และประตูถูกตกแต่งด้วยหิ นปูน ด้วยอาคารสร้างด้วยอิฐแดง ภายในตัวปราสาทมีหอคอยสู งสร้างขึ้น
เพื่อเป็ นป้อมปราการของปราสาท ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

รู ปที่ 2.30 ปราสาทเมียร์
ที่มา http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573

หมู่บ้าน ซานต้ าครอส ( Santa Klaus Village ) ภายในหมู่บา้ นมีที่ทาการไปรษณี ยส์ าหรับท่านที่
ต้องการส่ งของขวัญไปยังคนที่ท่านรักและมีขายของที่ระลึก และถ่ายรู ปกับคุณซานต้าครอสที่ใจดีเป็ นที่
ระลึกในการมาเยือน

รู ปที่ 2.31 หมู่บา้ นซานต้าครอส
ที่มา http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santaclaus/8147694
ป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ ( The Breat Fortress ) เป็ นป้อมที่ถูกสร้างราวศตวรรษที่ 19 โดยจักรวรรดิ
รัสเซี ยเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สาคัญอย่างหนึ่ งของรัสเซี ย สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ใช้สถานที่น้ ี ต่อต้านกับ
กองทัพเยอรมันที่บุกรุ กเข้ามาในที่วนั 22 มิถุนายน 1941 และตามมาด้วยสงครามในปี 1965 ซึ่งป้อม
ปราการนี้ถูกตั้งเพื่อให้เป็ นอนุสรณ์แห่งการต่อสู ้

รู ปที่ 2.32 ป้อมปราการแห่งเบรสท์
ที่มา https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/

พิพธิ ภัณฑ์ ของป้ อมปราการ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในยุโรป เพราะว่าเป็ นสถานที่ที่ได้
มีการยอมรับจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่วา่ เป็ นสถานที่ที่คลาสสิ ค และมีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน

รู ปที่ 2.33 พิพิธภัณฑ์ของป้อมปราการ
ที่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg
สวนสาธารณะของเมือง ซึ่ งในอดีตเคยเป็ นที่ต้ งั ของกองทหารรัสเซี ยในการต่อต้านสงคราม แต่ต่อมา
สถานที่น้ ี ได้ถูกดัดแปลงให้เป็ นสวนสาธารณะ สวนแห่ งนี้ มีการปลูกต้นไม้หลายชนิด เป็ นพันธุ์ไม้ที่หา
ยากในยุโรป เช่น พลาทานุส ทามาริ สค์ และ เอล์ม ในปี ค.ศ 2004 มีการปรับปรุ งให้สวยงาม เป็ นแหล่ง
พักผ่อนของคนในเมืองเบรสท์ และได้มีการเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี 2006 เพื่อเฉลิมฉลองการ
ครบรอบหนึ่งร้อยปี

รู ปที่ 2.34 สวนสาธารณะของเมือง
ที่มา http://www.city-walk.brest-belarus.org/park/park.html

2.2.4 ข้ อมูลทีพ่ กั ในประเทศเบลารุส
Bon Hotel ตั้งอยูใ่ นย่านศูนย์กลางของ Minsk ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Pushkinskaya 350 เมตร ซึ่งสิ่ ง
อานวยความสะดวกห้องพักมีเครื่ องปรับอากาศตูน้ ิ รภัยและทีวี และมีบริ การบุฟเฟ่ ต์อาหารเช้าทุกเช้า
โรงแรมมีความคลาสสิ คตกแต่งเป็ นโทนสี สม้ ขาวทาให้ดูสวยงามและทันสมัย

รู ปที่ 2.35 Bon Hotel
ที่มา http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel
Hotel Bug Brest โรงแรมตั้งอยูใ่ นเบรสต์ใกล้กบั ป้อมปราการเบรสต์และโบสถ์เซนต์แอนน์ รู ปแบบ
และบริ การของโรงแรมมีบริ การอาหารเช้าฟรี มีห้องอาหารแผนกต้อนรับ 24 ชัว่ โมง สิ่ งอานวยความ
สะดวกในห้องพัก ห้องพักทุกห้องได้รับการตกแต่งที่คลาสสิ คที่สวยงามเฉพาะตัวมีบริ การอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย Wi-Fi ผูท้ ี่เข้าพักจะได้บริ การที่แสนอบอุ่น

รู ปที่ 2.36 Hotel Bug Brest
ที่มา https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp

2.4 ข้ อมูลวีซ่า
2.5.1 การยื่นขอวีซ่าเชงแก้น (Schengen Visa) (สาหรับประเทศโปแลนด์ และประเทศลิทัวเนีย)
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างที่ยงั
ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป หากมีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. แบบฟอร์มคาร้องขอยืน่ วีซ่า กรอกข้อมูลส่ วนตัวความจริ งเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
3. ประกันการเดินทาง
4. แผนการท่องเที่ยวแบบคร่ าวๆ
5. รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรื อ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรื อมีขนาดเท่ากับรู ปในหนังสื อ
เดินทางจานวน 2 รู ป
- ไม่สวมแว่นตา , ถ่ายหน้าตรง
- ฉากหลังสี ขาว
- ถ่ายไม่เกิน6 เดือน
- อัดจากฟิ ล์มหรื อโพลารอยด์เท่านั้น
6. รายละเอียดที่พกั /ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
7. หลักฐานการทางาน จดหมายรับรองกรุ ณาระบุเป็ น “ TO WHOM IT MAY CON
CERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูตเท่านั้น
- พนักงานบริ ษทั ใช้หนังสื อรับรองที่ทางานต้องเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ ง
อัตราเงินเดือนปัจจุบนั วันเดือนปี ที่เริ่ มทางาน และวันลางานที่เดินทางไปยุโรป
- ข้า ราชการ ใช้ห นัง สื อ รั บ รองการท างานจากต้น สั ง กัด เป็ นภาษาอัง กฤษ (ไม่
จาเป็ นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี ที่เกษียณอายุ ในสาเนาบัตรข้าราชการ
บานาญ
- เจ้าของกิ จ การ ใช้สาเนาทะเบี ย นการค้า และหนังสื อรั บรองจดหมายทะเบี ย น
หุน้ ส่ วน ที่สาเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือนอย่างละ 2 ชุด กรณี ไม่จดทะเบียนให้ใช้เอกสาร
การเสี ยภาษี
- นักเรี ยน / นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากสถานศึกษาต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ระบุช้ นั เรี ยน พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน และนักศึกษา
8. หลักฐานการเงิน จดหมายที่รับรองการเงินกรุ ณาระบุเป็ น “TO WHOM IT MAY
CON CERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูตเท่านั้น กรุ ณาแนบสมุดบัญชีตวั จริ ง
มาด้วย

- กรณี มีบญั ชี ส่วนตัว ให้ใช้จดหมายรับรองการฝากบัญชี เงินออมทรัพย์ ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้าออกสม่าเสมอและมีเงินจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก ออกจากธนาคาร
เป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน
และควรปรับเป็ นยอดปัจจุบนั
- กรณี ไม่มีบญั ชีส่วนตัว ให้บุคคลอื่นหรื อบุคคลในครอบครัวทาหนังสื อรับรองกา
รันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ และระบุว่าออกค่าใช้จ่ายให้ จากนั้น
ถ่ายสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน และปรับเป็ นยอดปัจจุบนั
9. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาสู ติบตั ร ในกรณี ที่อายุต่ากว่า 20
ปี
10. สาเนาใบสมรสหรื อหย่า ในกรณี ที่สมรสแล้วหย่ากัน สาเนาใบสาคัญถ้าหากเปลี่ยนชื่อ
หรื อนามสกุลต้องเอามา (ถ้ามี)
11. หนังสื อยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศ ในกรณี ที่เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ซึ่ งถ้าหากไม่ได้
เดินทางกับบิดามารดาหรื อเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ต้องไปทาที่เขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น (จานวน1 ชุด) พร้อมสาเนาบัตรประชาชน
2.5.2 การยื่นขอวีซ่าประเทศเบลารุส
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน มีหน้าว่าง 2 หน้าขึ้น
ไปและหากมีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย
2. แบบฟอร์ มขอวีซ่าของประเทศเบลารุ ส (Visa application form) สามารถดาวน์โหลด
ได้จากทางเว็บไซต์ของสถานทูต กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมดให้เรี ยบร้อย
3. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) 2 ฉบับ
4. แผนการเดินทางท่องเที่ยวคร่ าวๆ
5. รู ปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จานวน 2 ใบ
- ไม่สวมแว่นตา
- ถ่ายหน้าตรง
- เห็นดวงตาและหูท้ งั สองข้าง
- ฉากหลังสี ขาว
- ใส่ เสื้ อที่มีสีสัน (ห้ามใส่ สีขาว)
- ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
6. รายละเอียดที่พกั /ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ

7. สาเนา ใบคาเชิญจากประเทศเบลารุ ส (Invitation) 1 ฉบับ
8. เอกสารยืนยันตัวตน
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาสู ติบตั ร (ในกรณี ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี )
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ
- สาเนาใบหย่า (ในกรณี ที่เด็กต่ากว่า 20 ปี ที่มีพอ่ แม่หย่ากัน)
- หนังสื อยินยอมเด็กไปต่างประเทศ (ในกรณี อายุต่ากว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับ
บิดา/มารดา)
9. เอกสารการทางาน
- พนัก งานบริ ษ ทั ใบรั บรองการทางานต้องใช้หนังสื อรั บรองเป็ นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด ระบุตาแหน่ งหน้าที่ อัตราเงินเดือนปั จจุบนั วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานและ
เวลาที่เดินทางไปต่างประเทศ
- นักเรี ยน/นักศึกษา ใช้หนังสื อรั บรองจากสถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
ระบุช้ นั เรี ยนพร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน/สาเนาบัตรนักศึกษา
10. หลักฐานการเงิน (Statement book bank) ใบรับรองของบัญชีออมทรัพย์ที่มีการใช้
อย่างสม่าเสมอเป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด

รู ปที่ 2.37 ตัวอย่างวีซ่าเบลารุ ส
ที่มา https://pantip.com/topic/36249416

2.5 ความหมายของการท่ องเที่ยว
มีผใู ้ ห้ความหมายของการท่องเที่ยวมากมายเช่น
วรรณา วงษ์วานิช. ( 2550 : 9 ) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทาเพื่อ
ผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากกิจการงานประจาโดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่คานึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรื อไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรื อไม่
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวมีหลายรู ปแบบด้วยกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น ระยะทางในการ
ท่องเที่ยว ประเภทของการคมนาคม จานวนสมาชิก หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็ นต้น
องค์การท่องเที่ยวโลก ( World Tourism Organization : W.T.O ) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
ดังนี้ “ 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.”
จากความหมายนี้ สรุ ปได้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็ นการ
ชัว่ คราว (ไม่มากกว่า1ปี ติดต่อกัน ) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรื อหารายได้
ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism)
หมายถึงการเดินไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็ นที่นาพักนักอาศัยประจาของบุคคลนั้น และเป็ นการ
ไปเยือนชัว่ คราวโดยไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหารายได้
2.6 พฤติกรรมของนักท่ องเทีย่ วและการจัดรายการนาเที่ยว
ความหมายของพฤติกรรมนักท่ องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็ นการกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะ
รู ้ตวั หรื อไม่ก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการณ์กระทานั้นได้หรื อไม่ก็ตามเพื่อมุ่งตอบสนองสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ ง โดยพฤติกรรม ภายนอกของนักท่องเที่ยว ( Tourist’s Overt
Behaviour ) เป็ นพฤติกรรมที่ผูอ้ ื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่ วนพฤติกรรมภายในของ
นักท่องเที่ยว Tourist’s ( Covert Behaviour ) เป็ นการทางานของอวัยวะต่างๆภายในร่ างกายรวมทั้ง
ความรู ้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยูภ่ ายในจะมีความสัมพันธ์กนั โดยมีพฤติกรรมภายในจะเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมภายนอกเป็ นส่ วนใหญ่ Perreault และ Dorden (1979 ) ได้เสนอรู ปแบบพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวออกเป็ น 4 รู ปแบบ ได้แก่

1. นักท่ องเที่ยวแบบประหยัด ( Bugged Travelers ) โดยทัว่ ไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภท
รายนี้ได้รายได้ปานกลางถึงสู ง มีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรื อ
ท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่า
2. นักท่ องเที่ยวชอบผจญภัย ( Adventurous Travelers ) เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดี
และรายได้ปานกลางถึงสู ง มีความชื่ นชอบในกิ จกรรมระหว่างหยุดพักผ่อนหรื อการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3. นักท่ องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่ างวันหยุด ( Vacationers Travelers) เป็ น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆ มักใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรื อการเดินทางใน
ครั้งต่อไปว่าจะไปที่ไหน อย่างไร นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ค่อนข้างมีความกระตือรื อร้นแต่มี
รายได้ค่อนข้างน้อย
4. นั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทชอบเดิ น ทางโดยใช้ ร ะยะเวลาเดิ น ทางยาวนาน ( Moderates
Travelers ) เป็ นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก และไม่สนใจการ
ท่องเที่ยวในระหว่างวันหยุดสุ ดสัปดาห์หรื อการใช้เวลากับการเล่นกีฬาแต่จะชอบการ
เดินทางที่ใช้ระยะเวลานานกว่า
องค์ ประกอบในการจัดนาเทีย่ ว
อภิ ชาต อิ นทร์ พงษ์พนั ธ์ (2540) ได้ให้คาจากัดความของคาว่า องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไว้วา่ หมายถึง ธุรกิจและบริ การสิ่ งอานวยความสะดวกทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
มีรายละเอียดดังนี้
1. การคมนาคม การท่ อ งเที่ ย วจะเกิ ด ขึ้ น โดยปราศจากการเดิ น ทางเห็ น จะไม่ ไ ด้ก าร
คมนาคมจึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วขยายตัว จนกลายเป็ น
อุตสาหกรรม
2. ที่ พ กั เมื่ อ มี ก ารเดิ น ทางก็จ าเป็ นต้อ งมี ก ารพัก แรม ซึ่ ง ถื อ ว่า อุ ต สาหกรรมที่ พ กั เป็ น
อุตสาหกรรมที่ทารายได้เป็ นอันดับสองจากอุตสาหกรรมที่ระลึก
3. ร้านอาหาร และภัตตาคาร กิจกรรมที่ตอ้ งเกิดในระหว่างที่นกั ท่องเที่ยวเดินทาง
4. บริ การนาเที่ยวเป็ นธุ รกิจที่ดาเนิ นการเกี่ยวกับการเดินทาง อานวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่นกั ท่องเที่ยว
5. สิ่ งดึงดูดใจเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งสิ่ งดึงดูดใดที่เป็ นธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
6. ร้านขายของที่ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง เป็ นธุรกิจที่ทารายได้สูงสุ ดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรม

7. ความปลอดภัย เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญมากเช่นกัน

2.7 การคิดราคาขายและการลดต้ นทุน
2.7.1 การคิดราคาขาย มี 2 หลักในการคิด คือ ราคาขายทัวร์ หน้าร้านและราคาตามกาลังซื้ อของลูกค้า
ผูป้ ระกอบการจะต้องคิดว่าไปเที่ยวที่ไหน อย่างไร กี่วนั อาหารกี่ม้ือ ที่พกั ระดับกี่ดาว ลูกค้ากี่คน รถบัส
ประเภทไหน มีมคั คุเทศก์ประเภทไหนบ้าง เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการจะสามารถต่อรองราคาสถาน
ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องในราคาพิเศษได้ เช่น ถ้าหากมีลูกค้า 15 คน ก็จะให้เป็ น 15+1 คือให้ฟรี 1
คน คือสาหรับหัวหน้าทัวร์เป็ นต้น การคานวณราคาจะต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ ราคาที่ต้ งั หลังจากที่
หักลบต้นทุนทั้งหมดแล้วต้องไม่สูงหรื อต่าจนเกินไป จะต้องมีกาไรเหลือพอสาหรับดาเนิ นธุรกิจ โดย
แต่ละบริ ษทั จะมี วิธีคิดที่ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุ ดคุ ม้ ทุนของแต่ละบริ ษทั
ซึ่ งจะต้องคานึ งถึ ง
องค์ ประกอบของการจัดนาเที่ยวดังนี้
1. ค่ายานพาหนะ (Transportation Cost) เป็ นค่ายานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางน้ า ทางบกและ
ทางอากาศ ในบางบริ ษทั อาจจะคิดค่าขนส่ งรับเข้า (Transfer In) และการส่ งออก
(Transfer Out) ด้วย ซึ่งราคาของค่าบริ การยานพาหนะแต่ละชนิดจะถูกหรื อแพงขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขและการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการ
2. ค่าโรงแรมและที่พกั (Hotel and Lodging Cost) คือ ค่าบริ การที่พกั ค้างคืน เช่น บังกะโล
โรงแรม รี สอร์ท หรื ออื่นๆ โดยส่ วนมากจะจัดหาห้องคู่ไว้ให้ คือ มีเตียงเดียว 2 เตียง พัก
ได้ 2 คน แต่ลูกค้าจะใช้หอ้ งแบบอื่นก็สามารถบอกทางบริ ษทั นาเที่ยวให้จดั เตรี ยมได้
3. ค่าอาหาร (Meal Cost) ค่าอาหารตามมื้อที่จดั ให้บริ การ รวมไปถึงค่าเครื่ องดื่ม ค่าของ
ว่างต่างๆ ในมื้อกลางวันสามารถให้ลูกค้ารั บประทานอาหารตามอัธยาศัยได้เพื่อให้
ลูกค้าได้ผอ่ นคลายกับการท่องเที่ยว
4. ค่าเข้าชม (Fee Cost) ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าชมสถานที่
โบราณ ค่าชมการแสดง เป็ นต้น ซึ่งบางที่กจ็ ะมีความแตกต่างในด้านราคา เช่น ราคาเด็ก
ราคาชาวต่างชาติ ราคาคนไทย เป็ นต้น
5. ค่าประกันภัย (Insurance Cost) ราคานี้ข้ ึนอยูก่ บั วงเงินที่บริ ษทั ต้องการหรื อจัดทาให้
6. ค่าภาษี (Tax Cost) เช่น ภาษีสนามบิน

7. ค่าการตลาด (Marketing Cost) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ต้นทุน ในการจัดนาเที่ยว
เช่ น ค่ า พนัก งาน ค่ า ท าแผ่น พับ ค่ า ท าเอกสารต่ า งๆ ค่ า เช่ า สถานที่ ใ นการโฆษณา
โปรแกรมการจัดนาเที่ยว เป็ นต้น ซึ่งขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ว่าจะคิดส่ วนนี้อย่างไร
8. ค่าเบ็ดเตล็ด (Fragmentary Cost) คือ ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปในการดาเนิ นงาน เช่น ค่าส่ งของ
ค่าเอกสาร ค่าทิป ค่าทางด่วน เป็ นต้น
และนอกจากนี้ยงั มีประเภทของค่าใช้ค่าที่ควรคานึงถึงในการคิดราคาขาย
ซึ่งประเภทของค่ าใช้ จ่าย มี 4 ประเภทดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งจ่ายเสมอในทุกครั้งที่จดั นาเที่ยว ไม่
สามารถตัดออกหรื อเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าลูกค้าจะมีมากหรื อน้อยก็ตาม เช่น ค่ารถโค้ช
ค่ามัคคุเทศก์ เป็ นต้น
2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) คือ ค่าที่ตอ้ งค่าจ่ายต่อคน เป็ นต้นทุนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ในสัดส่ วนเดียวของจานวนคน เช่น บัตรโดยสารเครื่ องบิน ค่าอาหาร
ค่าที่พกั ค่าภาษีสนามบินและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร (Semi Variable Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คงที่และค่าใช้จ่ายที่ไม่
เปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิด
ในระหว่ า งการด าเนิ น การจัด น าเที่ ย วหรื อ ที่ เ รารู ้ จ ัก กัน ในอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า ค่ า ใช้จ่ า ย
เบ็ดเตล็ด โดยค่าใช้จ่ายประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนซึ่ง
ผูท้ ี่จะมีหน้าที่ตดั สิ นใจได้มากที่สุดคือ มัคคุเทศก์หรื อผูน้ าเที่ยว
4. ค่าใช้จ่ายพิเศษ (Specifiable Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่คิดพิเศษในกรณี ต่างๆ เช่น ค่าที่พกั
เพราะส่ วนมากในเวลาที่คิดราคาที่พกั จะคิดราคาห้องคู่ โดยราคาจะถูกหารสองคือจ่าย
คนละครึ่ งของราคาห้อง แต่ถา้ เป็ นห้องเดี่ยวลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็ นกรณี พิเศษหรื อ
ถ้าลูกค้าต้องการเตียงเสริ มคนที่สามก็จะเสี ยเงินค่าที่พกั ในราคาที่ต่าลงกว่าราคาปกติ
และนอกจากนี้ ยงั มีราคาสาหรับเด็กที่จะถูกลงกว่าคนอื่นๆด้วย เช่น ราคาค่าชมสถานที่
ในราคาเด็ก ค่าอาหารราคาเด็ก เป็ นต้น
รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายในการจัดนาเที่ยว
1. ค่าอาหาร โดยส่ วนใหญ่แล้วมื้อเช้ามักรวมจ่ายไปกับค่าที่พกั แต่เราควรที่จะจัดบริ การ
อาหารให้กบั ลูกค้า 3 มื้อ จึงต้องคิดค่าอาหาร 3 มื้อ ถ้ามื้อเช้าได้รวมไปกับค่าที่พกั แล้วก็

2.

3.

4.

5.
6.
7.

คิดแต่ในมื้อที่เหลือก็พอ ในบางครั้งก็อาจจะให้ลูกค้ารับประทานเองตามอัธยาศัยได้เพื่อ
ลูกค้าจะได้สะดวกและเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว
ค่ายานพาหนะ
- เครื่ องบิน สาหรับในค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ ถา้ หากมีลูกค้าเยอะบริ ษทั ทัวร์อาจได้ราคาตัว๋
ที่ถูกลงหรื อสามารถต่อรองราคาได้ ซึ่ งจะทาให้ได้ตน้ ทุนที่ถูกลง พนักงานควร
ติดต่อกับสายการบินหลายสายการบินเพื่อนามาเปรี ยบเทียบราคาและความคุม้ ค่า
เมื่อเห็นว่าสายการบินไหนดีที่สุดก็เลือกสายการบินนั้นและต้องมีการยืนยันการ
จองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาดเกิดขึ้น
- รถเช่า บริ ษทั จะต้องติดต่อรถเช่าหลายๆบริ ษทั เพื่อสะดวกต่อการต่อรองราคาและ
สามารถเปรี ยบเที ยบความคุ ม้ ค่าได้ ควรเลื อกรถให้เหมาะกับจานวนหรื อกลุ่ม
ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น รถตู ้ รถโค้ชสองชั้น หรื อหนึ่ งชั้น ทั้งนี้ ราคาก็ข้ ึนอยูก่ บั สภาพ
ของเส้นทางและระยะทาง รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกและชนิ ดของรถ
เป็ นต้น
- ยานพาหนะอื่ น ๆ เช่ น เรื อ รถไฟ รถประจาทาง ซึ่ งส่ วนมากจะคิดราคาต่อคน
ยกเว้น จะเป็ นการเช่าเหมาราคาจะถูกลง
ค่าที่พกั ค่าที่พกั จะถูกหรื อแพงขึ้นอยู่กบั ระดับของที่พกั ส่ วนมากราคาห้องจะถูกคิด
เป็ นห้องคู่ที่สามารถพักได้ 2 คน ราคาลูกค้าจ่ายคนละครึ่ ง ถ้าคนที่สามขอเตียงเสริ มก็
จะต้องเสี ยค่าเตียงเสริ มเอง ในกรณี ที่ลูกค้าที่ตอ้ งการห้องเดี่ยวก็จะต้องจ่ายในอีกราคา
เป็ นกรณี พิเศษ ทางบริ ษทั สามารถพูดคุยต่อรองคิดค่าห้องที่พกั ได้ในราคาบริ ษทั จัดนา
เที่ยวได้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของโรงแรมแต่ละแห่ง
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่ น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าเข้าชมสวนสนุ ก ค่าใช้จ่ายจะ
เท่ากันหมด ยกเว้นในกรณี ที่บางแห่ งมีราคาเด็ก ราคาก็จะถูกลงมากว่าราคาผูใ้ หญ่หรื อ
อาจจะเข้าชมฟรี เป็ นต้น
ค่าทิป คือ ค่าใช้จ่ายสาหรับผูใ้ ห้ความช่วยเหลือในสถานที่บริ การต่างๆ เช่น พนักงาน
ขับรถ พนักงานในโรงแรม ภัตตาคารอาหาร เป็ นต้น
ค่าภาษี เป็ นค่าใช้จ่ายที่ผูจ้ ดั นาเที่ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอี ยดเพื่อไม่ให้เกิ ดความ
ผิดพลาดได้ เช่น ภาษีสนามบิน ภาษีของสิ นค้าบริ การ เป็ นต้น
ค่าขนส่ งสัมภาระ บางประเทศมีบริ การขนสัมภาระให้ การคิดราคาอาจคิดตามน้ าหนัก
จานวนกระเป๋ าหรื อตามอุปกรณ์ขนส่ ง ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสถานที่

8. ค่ า วี ซ่ า ในกรณี ที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศก็ ไ ม่ ต ้อ งท าวี ซ่ า เช่ น ประเทศเกาหลี ใ ต้
ประเทศญี่ ปุ่ น ประเทศลาว แต่ ถ ้า เป็ นประเทศที่ ต ้อ งท าวี ซ่ า ลู ก ค้า จะต้อ งจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ
9. ค่าการตลาด คือสิ่ งที่จะต้องจ่ายตลอดทั้งปี เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ต้นทุน ใน
การจัดนาเที่ยว เช่น ค่าพนักงาน ค่าทาแผ่นพับ ค่าทาเอกสารต่างๆ ค่าเช่าสถานที่ในการ
โฆษณาโปรแกรมการจัดนาเที่ยว เป็ นต้น
10. ค่าเบี้ ยเลี้ยง คือ ค่าตอบแทนในการนาเที่ ยวของมัคคุ เทศก์ ซึ่ งเบี้ ยเลี้ยงจะมากน้อยก็
ขึ้นอยูแ่ ต่ละประเภท เช่น ถ้าไปต่างประเทศหัวหน้าทัวร์จะได้อย่างต่าวันละ 1,500 บาท
ในประเทศได้ 800 บาท อย่างต่าเป็ นต้น
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆหรื อค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรสาร ค่าโทรศัพท์ ค่าส่ งของ ค่าดาเนินงาน ค่า
อุปกรณ์ต่างๆในการดาเนินงาน เช่น ป้ายชื่อ แก้วน้ า หมวก เครื่ องดื่มต่างๆ เป็ นต้น
ตัวอย่ างวิธีคิดการคานวณราคา สมมติเหตุการณ์ว่าบริ ษทั จัดนาเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดยใช้รถบัสปรั บ
อากาศ 1 คัน 40 ที่นง่ั
1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่
- ค่าเช่ารถปรับอากาศ 9,000 บาท/วัน เช่า 3 วัน เป็ นเงิน 27,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คน วันละ 1,100 บาท 3 วัน เป็ นเงิน 3,300 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ 2 คน วันละ 500 บาท 3 วัน เป็ นเงิน 3,000 บาท
- ค่าทิปพนักงานขับรถ/พนักงานโรงแรมและอื่นๆ เป็ นเงิน 800 บาท
- ค่าดาเนินการ ประสานงาน เป็ นเงิน 2,000 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งหมด 36,100 บาท
2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) ได้แก่
- ค่าอาหาร 6 มื้อ มื้อละ 100 บาท คนละ 600 บาท
- ค่าห้องพักคืนละ 1,200/ห้อง (ห้องละ2คน) คนละ 600 บาท
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว คนละ 100 บาท
สมมุติจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 32 คน ต่อ 1 บัส ดังนั้นค่าใช้จ่าผันแปรจะเป็ นดังนี้
- ค่าอาหาร 32 คน = 32 x 600 เป็ นเงิน 19,200 บาท
- ค่าที่พกั 16 ห้อง (ห้องละ2คน) = 16 x 600 เป็ นเงิน 9,600 บาท
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว = 32 x 100 เป็ นเงิน 3,200 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งหมด 32,000 บาท

ดังนั้นถ้ามีนกั ท่องเที่ยว 32 คน รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใช้จ่ายคงที่ + ค่าใช้จ่ายผันแปร
= 36,100 บาท + 32,000
= 68,100
บาท
ราคาต้นทุน/คน = 68,100
= 2,128.125 บาท
32
หมายเหตุ ถ้าต้องการกาไร 700 บาท/คน ให้บวกกาไรกับราคาต้นทุน/คน
จะได้เป็ นราคาขาย/คน = 2,128.125+700 = 2,828.125 บาทต่อคน
*** แต่ ร าคาส่ ว นใหญ่ ที่ น่ า สนใจมัก จะเป็ นตัว เลขสวย เช่ น 9,999 บาท ดัง นั้น เศษเงิ น ที่ เ กิ น มา
ผูป้ ระกอบการอาจคิดราคาตามความเหมาะสมได้เพื่อดึงดูดความสนใจ
ลองสมมุติเพิ่มราคาขึ้นเป็ น 2,999 บาท จะได้กาไร/คน เท่ากับ 2,999 – 2,128.125 = 870.875
บาท/คน
การพิจารณาตั้งราคาขายวิธีของแมนซินี (Mancini, M.1990)
สมมติจากการคานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดนาเที่ยวจากลูกค้าจานวน 40 เมื่อคิด
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อคนแล้วนามาคานวณราคาขายโดยคิดกาไร 20 – 30% ดังนี้
ตัวอย่ าง
สมมติราคาคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 2,500 บาท ถ้าต้องการกาไร 25 % จะต้องขายในราคา
(2,500 𝑥 25)
+ 2,500 = 3,125 บาท
100

ดังนั้น ราคาขายคือ 3,125 สามารถทากาไรให้บริ ษทั 25% ถ้ามีลูกค้าถึง 40 คน แต่ถา้ หากไม่ถึงกาไรที่ได้
ก็จะต่าลงตามลาดับ หากมากกว่านั้นก็จะทาให้บริ ษทั ได้กาไรมากขึ้น ทั้งนี้ ผปู ้ ระกอบการสามารถปรับ
เพิ่มหรื อลดราคาขายเพื่อให้ได้ตวั เลขราคาขายที่สวยน่าดึงดูดได้
2.7.2 การลดต้ นทุน
การลดต้น ทุ น ในการจัด น าเที่ ย วคื อ การลดหรื อตัด ทอนราคา ค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นที่ ไ ม่ จ าเป็ นใน
องค์ประกอบต่างๆออกไป เพื่อให้บริ ษทั ได้ตน้ ทุนที่ต่าลง มีผลกาไรที่มากขึ้นและราคาขายก็จะถูกตาม
ลงไปด้วย เมื่อคิดราคาขายได้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วปรากฏว่ามีราคาที่ไม่เป็ นที่น่าพอใจ ต้องการจะลด
ราคาให้ ต่ า ลงมาอี ก ซึ่ งการตัด ราคาลงท าได้ไ ม่ ย ากแต่ ข้ ึ น อยู่ กับ ศิ ล ปะการต่ อ รองกับ ทางสถาน
ประกอบการต่างๆว่าเขาจะยอมให้ราคาพิเศษหรื อไม่ โดยสามารถทาได้ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านอาหาร ผูป้ ระกอบการควรคานึ งถึงความคุม้ ค่าด้านราคาและคุณภาพ ให้คิดว่าไม่
ต้อ งทานแพงทุ ก มื้ อ แต่ ค วรมี ม้ื อ ที่ ส ร้ า งความประทับ ใจสั ก มื้ อ บางมื้ อ ให้ ลู ก ค้า

2.

3.

4.

5.

6.

รับประทานตามอิสระได้บา้ ง ลดระดับความหรู ของร้านลง ลดปริ มาณอาหารลง เตรี ยม
อาหารโดยผูป้ ระกอบการเอง เช่น ข้าวเหนียวหมูบริ การบนรถ เป็ นต้น
ด้านที่พกั บริ การที่พกั เตียงเดียว 2 เตียงที่พกั ได้ 2 คน ระดับความหรู หราไม่ต่าไม่สูง
จนเกินไป เลือกทาเลที่เหมาะสม ควรเลือกที่พกั ที่สามารถทาข้อตกลงกันได้ โรงแรมที่
มีขา้ วมื้อเช้ารวมไว้ในค่าบริ การ ผูป้ ระกอบการต้องพิถีพิถนั ในการเลือกที่พกั และนา
หลายๆที่มาเปรี ยบเทียบกันจนได้ที่พกั ที่ราคาลดลงและคุณภาพดี
ด้า นยานพาหนะ ควรค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในการใช้ สถานที่ แ ละปริ ม าณของ
นักท่องเที่ยว
- เครื่ องบิน ควรเลือกสายการบินที่มีคุณภาพต่อรองกับหลายสถานประกอบการเพื่อ
จะได้ส่ิ งที่ดีที่สุด
- ควรใช้สถานประกอบการที่มีขอ้ ตกลงทางธุ รกิจร่ วมกันเพราะจะได้ในราคาที่ถูก
ลงและสามารถต่อรองกันได้ ไม่วา่ จะเป็ นสายการบิน ที่พกั หรื อรถโค้ชก็ตาม
- เปรี ย บเที ย บราคาและความคุ ม้ ค่ า ของยานพาหนะแต่ ล ะชนิ ด ว่า มี ค วามคุ ม้ ค่ า
ต่างกันหรื อไม่ เช่ น รสบัสกับรถตู ้ แบบไหนเหมาะกับลูกค้า 40 คนมากกว่ากัน
เป็ นต้น
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีอยูม่ ากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น แหล่ง
ธรรมชาติ โบราณสถาน สวนสัตว์ การลดด้านนี้ เป็ นไปได้ค่อนข้างยากเพราะมักไม่
สามารถตกลงลดราคาได้ ผูป้ ระกอบการควรลดจานวนเยี่ยมชมในสถานที่ท่องเที่ยวที่
ต้องเสี ย ค่า ธรรมเนี ย มลง เลื อกสถานที่ สามารถทากิ จ กรรมต่างๆได้โดยไม่ ตอ้ งเสี ย
ค่าบริ การเพิ่ม เป็ นต้น
ด้า นต้น ทุ น ในกรณี จ ัด น าเที่ ย วระหว่างประเทศ ควรเลื อกสายการบิ น ที่ ส ามารถท า
ข้อตกลงกันได้และมีค่าโดยสารที่ถูก โดยยึดหลักตัดทอนต้นทุนคล้ายกับหลักการทาง
ต้นทางกล่าวมา
ด้านจิปาถะอื่นๆ เช่น การลดของที่แจกในการดาเนินนาเที่ยว เปลี่ยนใช้ของที่ถูกลงแต่มี
ประโยชน์ใช้งานได้ เช่น สมุดจด ปากกา หมวก การใช้โปรโมชัน่ เครื อข่ายมือถือที่ถูก
ในการโทรประสานงานเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้ นเปลือง การใช้สื่อโซเชียลโฆษณาสิ นค้า
ของบริ ษทั แทนการแจกใบปลิวที่ตอ้ งเสี ยเวลาและเปลื องอุปกรณ์ เปล่า ประหยัดใน
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จาเป็ น เป็ นต้น

2.8 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
หทัยรัตน์ ทับเคลียว (2557) ได้รับการศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์
ของนักท่องเที่ยวไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
และปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจไปท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานวิจยั ครั้งนี้ คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์จานวน 400 ตัวอย่าง
จากการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุระหว่าง 30-40 ปี สมรสแล้ว ทา
อาชีพเป็ นนักธุรกิจหรื อทาธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้เฉลี่ย 30,001- 50,000 บาทต่อเดือน โดยจะเดินทาง
ในช่วงวันหยุดเทศกาล ใช้ระยะเวลา 5 วันในการท่องเที่ยว และเดินทางกับครอบครัวหรื อญาติ
นอกจากนี้ ปั จจัยด้านประชาการศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ และสถานภาพสมรสที่
ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว ในขณะที่เพศที่ต่างกันไม่
ส่ งผล ส่ วนปั จจัยด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้านที่พกั ด้านข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมทุกด้านส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ ไปท่องเที่ยวประเทศ
สิ งคโปร์ของคนไทยในระดับมาก
ธัญชนก แววแก้ว (2557) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศ
เกาหลีหรื อญี่ปุ่น โดยมี วตั ถุ สงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรื อญี่ ปุ่น ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4PS ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจานวน 400 ชุด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีหรื อญี่ปุ่นระหว่าง พฤศจิกายน 2557 ถึง 2558 โดยไปสุ่ มตัวอย่างที่
ท่าอากาศยานชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานชาติดอนเมือง ชุดคาถามครอบคลุมข้อมูลส่ วนบุคคล
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกาหลีหรื อญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่ องมือสถิติ
จากการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่แล้วจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างคือเพื่อไปพักผ่อน
โดยจะใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 วัน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 – 30,000 บาท โดยจะเลือกใช้
บริ การบริ ษทั นาเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวด้วยตนเอง ใช้อินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งในการหาข้อมูล ส่ วนใหญ่
จะเดิ นทางกับเพื่อน รองลงมาคือคู่รัก/สามี /ภรรยา โดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.) การส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ นการยกเว้นค่าธรรมเนียม
วีซ่า การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีหรื อญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ 2.)
แหล่ งท่ องเที่ ยวได้แ ก่ สถานที่ ท่องเที่ ย วที่ สวยงาม หลากหลาย มี ชื่ อเสี ยง สะอาด ปลอดภัย สภาพ
ภูมิอากาศ รวมไปถึ งแหล่งช้อปปิ้ ง รสชาติ อาหาร และความเป็ นมิตรของคนท้องถิ่ น 3.) ราคาและ

ค่าใช้จ่ายๆไม่ว่าจะเป็ น ค่าเครื่ องบิ น ค่าที่ พกั ค่าอาหาร หรื อค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางอื่ นๆ 4.) การ
ส่ งเสริ มการขาย ได้แก่ การดูแลของบริ ษทั ทัวร์และมัคคุเทศก์ การให้ส่วนลดและของแถมต่างๆ
ศราวรรณ ไชยสุ ทธิ เมธี กุล (2558) ได้ทาการศึกษาการตัดสิ นใจเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตนเอง ( Free
Independent Traveler ) ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบ FIT ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม
ทั้งสิ้ น 878 ชุ ด โดยมีเนื้ อหาคาถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเดิ นทางท่องเที่ยว
ข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบการดาเนิ นชี วิต ได้แก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปั จจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยว
โดยผลวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเดินทางท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน โดยอายุจะส่ งผลในขั้นการตระหนักถึงความต้องการ กล่าวคือนักท่องเที่ยวในช่ วงอายุต่างๆจะมี
แรงจูงใจและทัศนคติต่อการไปท่องเที่ยว ก็จะส่ งผลต่อวิธีการหรื อช่องการในการหาข้อมูลที่ต่างกันด้วย
เช่นกัน ด้านชั้นการประเมินทางเลือก มีปัจจัยที่ส่งผลต่อสาเหตุที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง คือ
เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่ วนในขั้นการตัดสิ นใจเดินทางไปท่องเที่ยวนั้น ปัจจัยส่ วนบุคคลทุกตัวมีผล
ต่อขั้นตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของผูร้ ่ วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่เลือก
ทาหรื อสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกไป ส่ วนรู ปแบบการดาเนิ นชีวิตนั้นส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรงจูงใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน ไป จนถึงความพึงพอใจภายหลังการท่องเที่ยว ที่จะมาก
น้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่าการท่องเที่ยวนั้นสามารถตอบสนองความสนใจของตนได้หรื อไม่
Vsrista Nimitpronsuko (2557) ได้ทาการศึกษาการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อประเทศญี่ปุ่น ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เพิ่มสู งขึ้น
งานวิจยั นี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยได้
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น แล้ว
จึงทาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และ
ตั้งใจว่าจะกลับไปเที่ยวอีก อายุระหว่าง 20-40 ปี จานวน 30 คน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

รู ปที่ 3.1 โลโก้ของสถานประกอบการ
3.1 ชื่ อตั้งและสถานทีอ่ ยู่ของสถานทีป่ ระกอบการ
ชื่ อสถานประกอบการ : บริ ษทั พับบลิคฮอลิเดย์ จากัด ( Public Holidays Co,.Ltd )
สถานที่ต้งั : 46/8 ถนนเจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานครฯ รหัสไปรษณี ย ์
10120
Call Center: 02 164 1111
Fax: 02 164 1112-3
E-mail: info@pb8888.com
เวลาทาการ : จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:30 น. และ เสาร์ 09:00 – 16:00 น.
Line: @pb8888
ทีอ่ ยู่เว็บไซต์ : http://www.pb8888.com/
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ
บริ ษทั พับบลิค ฮอลลิเดย์ จากัด (Public Holidays Co.,Ltd) เป็ นบริ ษทั นาเที่ยวในประเทศ
ไทย(Inbound)และต่างประเทศ(Outbound) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2544 ใบอนุญาตเลขที่ 11/02643
นับจากวันที่ก่อตั้งจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 17 ปี บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ เป็ นบริ ษทั บริ การท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางประเทศจีนเพราะทางบริ ษทั มีลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็ น
ผูส้ ู งอายุและเป็ นลูกค้าเก่าที่มกั มาซื้ อโปรแกรมจีนซ้ าๆ นอกจากนั้นบริ ษทั เองก็ยงั มีโปรแกรมประเทศ
อื่นๆอี กมากมายเพื่อคอยตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายๆกลุ่ม ได้แก่ เส้นทางทวีปยุโรป
เส้นทางทวีปเอเชี ย ตะวันออกกลาง ออสเตรี ย โดยมี โปรแกรมหลากหลายเส้นทางที่ น่าสนใจ เช่ น
เส้นทางจีน ไต้หวัน มาเก๊า เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี นิวซี แลนด์ ฯลฯ โดยมี นายอภิชยั วงศ์

เมธากูล ดารงตาแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่ มากประสบการณ์ ใน
ปัจจุบนั บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 20 คน
3.3 แผนผังองค์ กรและการบริหารในสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กรและการบริ หารในสถานประกอบการ
3.4 ลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 นางสาว อุมาภรณ์ สุ ดประเสริฐ ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรี ยมเอกสารขอวี
ซ่ า กรอกข้อมูลขอวีซ่า จัดเตรี ยมเสบียงสาหรับหัวหน้าทัวร์ เช็คจานวนของเหลือในห้องเก็บเสบียง
ออกแบบ คิดสโลแกนให้แก่ทางบริ ษทั เพื่อใช้หน้าเว็บไซต์ ออกบูธที่งานไทยเที่ยวไทย เป็ นสตาฟใน
การออกทัวร์ พิมพ์ขอ้ มูลลูกค้าลงระบบบริ ษทั เย็บหนังสื อนาเที่ยวให้แก่ลูกค้า
3.4.2 นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชี วัน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ลงโปรแกรมทัวร์ ใน
เว็บไซน์ให้แก่บริ ษทั จัดเตรี ยมเอกสารการขอวีซ่า กรอกข้อมูลวีซ่า จัดเตรี ยมเสบียงสาหรับหัวหน้าทัวร์

คิดสโลแกนให้แก่ทางบริ ษทั เพื่อใช้หน้าเว็บไซน์ ปิ ดกรุ๊ ปทัวร์ แต่ละกรุ๊ ป เช็คจานวนของในห้องเก็บ
เสบียง จัดเตรี ยมเอกสารให้แก่หัวหน้าทัวร์ พิมพ์ขอ้ มูลของลูกค้าลงระบบของบริ ษทั ออกบูธที่งานไทย
เที่ยวไทย เป็ นสตาฟในการออกทัวร์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนทาเอกสารขอยื่นวีซ่า
1.เตรี ยมเอกสารสาคัญให้พร้อม
- หนังสื อเดินทางตัวจริ ง + สาเนา 1 ใบ
- แบบฟอร์มขอวีซ่ากรอกข้อมูลความเป็ นจริ ง
- รู ปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 ใบ
- ประกันการเดินทาง
- แผนการเดินทาง
- ข้อมูลที่พกั
- ตัว๋ เครื่ องบินไป/กลับ
- เอกสารยืนยันตัวตน เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาเปลี่ยนชื่อ สาเนาใบหย่า
- เอกสารการทางาน
- หลักฐานการเงิน
2.เดินเรื่ องที่สถานทูต
- นาเอกสารทั้งหมดไปยืน่ ให้เจ้าหน้าที่
- เมื่อเสร็ จแล้วชาระค่าบริ การตามเงื่อนไข
- รอรับวีซ่าได้ตามช่องทางต่างๆที่ได้เลือก
ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนออกทัวร์
1. เตรี ยมแท็กกระเป๋ า Rooming list ซองเอกสาร ปากกา ลูกอม ใบรายชื่อลูกค้า
2. เตรี ยมอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ในการนันทนาการลูกค้า เช่น ลาโพง ของขวัญ ตัวเกมต่างๆ
3. อาหาร ขนมและเครื่ องดื่ม
4. หนังสื อข้อมูลการเดินทาง (Booklet)
5. เช็คความพร้อมของรถทัวร์ก่อนการเดินทาง
6. เตรี ยมถุงขยะให้สาหรับทุกที่นง่ั ก่อนนักท่องเที่ยวจะขึ้นรถ
7. เตรี ยมเกมส์บนรถเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ลูกค้า

ขั้นตอนในการดาเนินงานในการออกทัวร์
1. เมื่อลูกค้ามาถึงแล้วให้เช็คชื่อและติดแท็กกระเป๋ าให้เรี ยบร้อย
2. นับจานวนคนก่อนรถออกแต่ละที่เสมอ
3. เล่นเกมส์บนรถเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
4. แจกน้ าและเครื่ องดื่มระหว่างการเดินทาง
5. เมื่อถึงที่พกั แล้วให้แจกกุญแจลูกค้าตามรายชื่อห้อง
6. ตามเช็คห้องลูกค้าเพื่อจะได้แจ้งเจ้าของที่พกั ได้ถา้ มีอะไรบกพร่ องหรื อขาดเหลือ
7. คอยสอดส่ องความปลอดภัยลูกค้าอยูเ่ สมอ
8. เมื่อตอนกลับพูดขอบคุณลูกค้าและขอโทษหากทาอะไรผิดพลาด
9. หลังจากลูกค้ากลับหมดแล้วให้เช็คความสะอาดของรถและเช็คว่าลูกค้าลืมสิ่ งของไว้ใน
รถหรื อไม่
10. นาสิ่ งของไปเก็บไว้ยงั ที่บริ ษทั ให้เรี ยบร้อยเหมือนเดิม
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ สิ ริพร แต่งทรง ตาแหน่ง พนักงานฝ่ ายเอกสาร
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาข้ อมูลเกีย่ วกับปัญหาและตั้งหัวข้ อ
ศึ กษาข้อมู ลเกี่ ยวกับปั ญหาต่างๆ ระดมความคิดในการจัดทาโครงงานและเสนอหัวข้อ
โครงงานให้แ ก่ อาจารย์ที่ป รึ ก ษาและพนัก งานที่ ปรึ ก ษาเพื่อ พิจ ารณาถึ งความเป็ นไปได้แ ละความ
เหมาะสมในการจัดทาโครงงาน
3.7.2 ตั้งหัวข้ อโครงงานทีจ่ ะจัดทา
ปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ของโครงงาน
3.7.3 ศึกษาวรรณกรรมและบทความที่เกีย่ วข้ อง
ค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากในเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรมที่มีอยูแ่ ล้วของทาง
บริ ษทั และข้อมูลเก่าในเอกสารแผ่นพับของบริ ษทั เพื่อนามาศึกษาเป็ นตัวอย่างและปรับใช้ในการทา
โครงงานตามความเหมาะสม
3.7.4 วิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ด้ มาจากหลายๆด้ าน

หลังจากที่ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วนาความรู ้หรื อข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทวีปยุโรป เอกสารและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มาวิเคราะห์ เรี ยบ
เรี ยง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยาและเป็ นไปได้ตามความเหมาะสม
3.7.5 จัดโปรแกรมนาเที่ยว
จัดทาการเปิ ดเส้นทางนาเที่ยวใหม่โดยการทาโปรแกรมนาเที่ยวขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้ศึกษา
มาอย่างถี่ถว้ นแล้ว นาส่ วนประกอบต่างๆมาเข้าด้วยกันจนเกิดโปรแกรมที่สมบูรณ์
3.7.6 จัดทาโครงงาน ระยะเวลาการจัดทารู ปเล่มและโครงงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ขั้นตอนการดาเนินงาน พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิ งหาคม 2561
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั ญหาและตั้งหัวข้อ
ตั้งหัวข้อโครงงานที่จะ
จัดทา
ศึกษาวรรณกรรมและ
บทความที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
จากหลายๆด้าน
จัดโปรแกรมนาเที่ยว
จัดทาโครงงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
3.8 เครื่ องมือที่ใช้ ในการดาเนินงาน
o คอมพิวเตอร์
o เครื่ องปริ้ นเตอร์
o เครื่ องถ่ายเอกสาร
o อินเตอร์เน็ต
o โทรศัพท์
o เอกสารเก่าภายในบริ ษทั
o โปรแกรม MICROSOFE WORD, MICROSOFE POWERPOINT

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 รายละเอียดโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ปรึ กษากับทางพนักงานที่ปรึ กษาอย่างรอบคอบแล้วจึงได้ทาการ
เปิ ดเส้นทางใหม่ที่ 3 ประเทศในทวีปยุโรป คือ โปรแกรมการท่องเที่ยว เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์
เสน่ห์แห่งยุโรป ดื่มด่ากับเส้นทางสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนีย เบลารุ ส) เป็ นเวลา 10วัน 8คืน

รู ปที่ 4.1 ภาพแผนที่ทวีปยุโรป
ที่มา http://www.europe-fanclub.com/index.php?cID=149
เหตุผลทีเ่ ลือกเส้ นทางนี้
ประเทศโปแลนด์ เป็ นประเทศที่เก่าแก่และเต็มไปด้วยเรื่ องราวมากมายในประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับสงครามหลายสมัย ร่ องรอยต่างๆที่เกิดจากการผ่านสงคราม 11 สถานที่ได้รับการอนุรักษ์เป็ น
มรดกโลกที่ยงั คงความสวยงามและเรื่ องราวในสงครามที่เคยเกิดขึ้นในประเทศโปแลนด์
ประเทศลิทัวเนีย เป็ นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามอุดมไปด้วยทะเลสาบ ป่ าไม้อนั อุดม
สมบูรณ์และยังเป็ นประเทศแห่ งประวัติศาสตร์ ที่ยงั คงเหลือปราสาทเก่าแก่ที่บ่งบอกถึงความเป็ นมาใน
อดีตไว้ให้ชมมากมาย
ประเทศเบลารุ ส เป็ นประเทศที่ประวัติศาสตร์ มากมายและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นมรดก
โลกอยู่ห ลายสถานที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เหมาะส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ชื่ น ชอบเส้ น ทาง
ประวัติศาสตร์สุดคลาสสิ ค

4.2 ยานพาหนะที่เลือกใช้ บริการ
4.2.1 สายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวย์ (Qatar Airways)

รู ปที่ 4.2 กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways)
ที่มา http://mossmurf.blogspot.com/p/article-arabian-gulf-state-of-qatar.html
เหตุผลที่เลือกสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เนื่องจากสายการบินนี้ เป็ นหนึ่ งในสายการบินที่มี
ชื่อเสี ยงระดับโลก และในด้านบริ การของกาตาร์ แอร์ เวย์น้ นั ก็นับเป็ นบริ การที่ดีที่สุดและเป็ นหนึ่ งใน
สายการบินของโลกที่จดั อยูใ่ นระดับ 5 ดาว และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย
ล็อตโปลิชแอร์ ไลน์ (LOT Polish Airlines)

รู ปที่ 4.3 ภาพเครื่ องบินประจาสายการบินล็อตโปลิชแอร์ไลน์
ที่มา https://skytraxratings.com/airlines/lot-polish-airlines-rating
เหตุผลที่เลือกสายการบิน ล็อตโปลิชแอร์ไลน์ เนื่องจากสายการบินนี้ เป็ นสายการบินประจา
ประเทศโปแลนด์ที่มีบริ การเป็ นมาตรฐานระดับ 3 ดาว และสามารถบินตรงจากโปแลนด์ไปยังเมือง
หลวงของลิทวั เนียได้ในเวลาไม่นาน

ยูเครนอินเตอร์ เนชั่นแนลแอร์ ไลน์ (Ukraine international Airlines)

รู ปที่ 4.4 ภาพเครื่ องบินประจาสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชัน่ แนล
ที่มา https://www.airlinesinform.com/world_airlines/Ukraine_International_Airlines.html
เหตุผลที่เลือกสายการบิน ยูเครนอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์ไลน์ เนื่องจากสายการบินนี้เป็ นสาย
การบินประจาประเทศยูเครนที่เป็ นสายการบินเดียวที่บินไปยังเบลารุ สในช่วงเช้า
แอดิฮัดแอร์ เวย์ (Etihad Airways )

รู ปที่ 4.5 แอดิฮดั แอร์เวย์ (Etihad Airways
ที่มา http://www.flysbuy.com/etihad/
เหตุผลที่เลือกสายการบินนี้ เพราะเป็ นสายการบินแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับ โดยมี
เครื่ องบินอยู่ 66 ลา เป็ นเส้นทางการบินที่ครอบคลุมกว่า 80 ประเทศ โดยเป็ นสายการบินที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นเครื่ องบินที่มีความหรู หราทั้งในส่ วนเที่ยวบินและการบริ การอื่นๆอีกด้วย

4.3 ที่พกั ที่เลือกใช้ บริการ
4.3.1 Nidzica Castle Hotel

รู ปที่ 4.6 Nidzica Castle Hotel
ที่มา https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_CastlePodlaskie_Province_Eastern_Poland.html
เหตุ ที่เ ลื อ กโรงแรมนี้ เพราะมี ค วามคลาสสิ ค เต็มไปด้ว ยสถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงามต่ างๆ
บริ เวณรอบๆมีสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมาย ภายในตัวโรงแรมตกแต่งให้มีความคลาสสิ ค มองแล้วสบาย
ตา เหมาะแก่การมาพักผ่อน
4.3.2 Mercure Torun Centrum Hotel

รู ปที่ 4.7 Mercure Torun Centrum Hotel
ที่มา https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.html
เหตุผลที่เลือกโรงแรมนี้เพราะโรงแรมแห่งนี้มีความทันสมัย บริ เวณรอบๆโรงแรมมีบรรยากาศ
ที่สวยงาม พนักงานที่นน่ั พูดจาสุ ภาพเรี ยบร้อย เป็ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากในโปแลนด์

4.3.3 INX Design Hotel

รู ปที่ 4.8 INX Design Hotel
ที่มา https://www.cleartrip.com/hotels/info/inx-design-hotel-2343528
เหตุผลที่เลือกโรงแรม INX Design Hotel เพราะโรงแรมแห่ งนี้ เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว
ที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากเมือง Krawow เป็ นโรงแรมที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์และอยูใ่ กล้จาก
สถานที่ท่องเที่ยวทาให้ง่ายต่อการเดินทาง
4.3.4 Margis Hotel

รู ปที่ 4.9 Margis Hotel
ที่มา https://www.cybevasion.fr/hotel-margis-trakai-h363221_en.html
เหตุผลที่เลือกโรงแรม Margis Hotel เพราะโรงแรมแห่ งนี้ ถูกล้อมรอบไปด้วยความ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูมิทศั น์ที่สวยงามเงียบสงบและอยูใ่ กล้กบั ทะเลสาบมากิสเพียง 8 กิโลเมตร

4.3.5 Siauliai Hotel

รู ปที่ 4.10 Siauliai Hotel
ที่มา https://www.a-hotel.com/lithuania/18842-siauliai/250873-1-hotel-siauliai/
เหตุผลที่เลือกโรงแรม Siauliai Hotel เพราะโรงแรมแห่ งนี้ ต้ งั อยูก่ ลางใจเมืองมีสถานีรถไฟ
และสถานีรถบัสอยูไ่ ม่ไกลนักจากโรงแรม ง่ายต่อการเดินทางท่องเที่ยว
4.3.6 Bon Hotel

รู ปที่ 4.11 Bon Hotel
ที่มา http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel
เหตุที่เลือกโรงแรมนี้ เพราะตัวโรงแรมอยู่ใกล้ป้อมปราการเบรสต์และโบสถ์เซนต์แอนน์
รู ปแบบของโรงแรมมีการบริ การที่ดี ห้องพักทุกห้องได้รั บการตกแต่งที่คลาสสิ คและสวยงาม ซึ่ งผูเ้ ข้า
พักจะได้บริ การที่แสนอบอุ่น

4.3.7 Hotel Bug Brest

รู ปที่ 4.12 Hotel Bug Brest
ที่มา https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp
เหตุ ที่ เ ลื อ กโรงแรมนี้ เพราะมี 4 ดาว และมี บ ริ ก ารผูเ้ ข้า พัก ที่ แ สนอบอุ่ น ซึ่ ง โรงแรมนี้ มี
ชื่อเสี ยงมากในเบลารุ ส และตัวโรงแรมตกแต่งให้มีความคลาสสิ คซึ่งสวยงามและน่าเข้าพัก

4.4 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์
4.4.1 พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace)

รู ปที่ 4.13 พระราชวังวิลานอฟ
ที่มา https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะเป็ นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่สาคัญอยูม่ ากมายและเป็ น
หนึ่งอนุสรณ์ที่มีความสาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์
4.4.2 พระราชวังหลวงกรุงวอร์ ซอร์ (Royal Castle)

รู ปที่ 4.14 พระราชวังหลวงกรุ งวอร์ซอร์
ที่มา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421
เหตุ ผลที่ เลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เพราะตั้งอยู่ย่านจัสตุรัสเมื องเก่ าแก่ ที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งปั จจุ บนั
สถานที่แห่งนี้งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ ตัวอาคารถูกตกแต่อย่างวิจิตรซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่
นิยมแห่งหนึ่งในโปแลนด์

4.4.3 ปราสาทมอลมอร์ ก (Malbork Castle)

รู ปที่ 4.15 ปราสาทมอลมอร์ก
ที่มา https://travel.thaiza.com/foreign/336537/
เหตุผลที่เลือกสถานที่ ท่องเที่ยวแห่ งนี้ เพราะเป็ นสถาปั ตยกรรมอิฐแห่ งโปแลนด์ซ่ ึ งใหญ่
ที่ สุ ด ในโลก เดิ ม ที่ ป ราสาทนี้ ตั้ง ขึ้ น โดยอัศ วิ น ของศาสนาศริ ส ต์ ปราสาทมอลมอร์ ก เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของเมืองมัลมอร์ก
4.4.4 เมืองกดังส์ (Gdansk)

รู ปที่ 4.16 เมืองกดังส์
ที่มา https://themomentum.co/travel-to-gdansk/
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อกสถานที่ แ ห่ ง นี้ เพราะเป็ นเมื องศู น ย์ก ลางเศรษฐกิ จ วัฒ นธรรมและแหล่ ง
ท่องเที่ยวแม้วา่ บางส่ วนจะเป็ นตึกใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากที่ได้รับความเสี ยหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
ก็ไม่ทาให้เมืองเก่าแห่งนี้ดูดอ้ ยลงเลย ซึ่งเมืองกดังส์เป็ นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปมากอีกเช่นเคย

4.4.5 เมืองทัวรุน (Torun)

รู ปที่ 4.17 เมืองทัวรุ น
ที่มา http://www.gotogethertravel.com/แกรนด์โปแลนด์
เหตุ ผลที่ เ ลื อกสถานที่ ท่องเที่ ย วแห่ งนี้ เพราะเมื องทัว รุ น เป็ นเมื องที่ ดี ที่สุด แห่ งหนึ่ งใน
โปแลนด์ในตัวเมืองมีอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ อยูม่ าก สถานที่ท่องเที่ยวมีความโด่งดัง ทัวรุ นจึงอยู่
ในแผนที่ของเมืองท่องเที่ยวติดอันดับในทวีปยุโรป สิ่ งที่น่าสนใจคือเมืองนี้ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็ นผล
มาจากการอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลอาคารที่ เ ป็ นสถาปั ต ยกรรมอย่า งดี และมี ค วามคลาสสิ ค เหมาะแก่ ก ารมา
ท่องเที่ยวอย่างมาก
4.4.6 วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora)

รู ปที่ 4.18 วิหารจัสนาโกรา
ที่มา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419
เหตุผลที่เลือกแห่งสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นวิหารที่ประดิษฐานของรู ปนักบุญมาดอนนาสี ดา
(Black Madonna) ซึ่ งที่โลกที่นับถือศาสนาคริ สต์จะรู ้จกั เป็ นอย่างดีวิหารจัสนาโกราเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

4.4.7 มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw)

รู ปที่ 4.19 มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ
ที่มา https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/
เหตุผลที่ เลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เพราะเป็ นมหาวิทยาลัยเก่ าแก่ ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมืองวรอต
สวาฟ ซึ่ งในช่วง100ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟได้รับรางวัลโนเบล เป็ นรางวัลประจาปี ระดับ
นานาชาติ จึงเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจอย่างมาก
4.4.8 เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw)

รู ปที่ 4.20 เมืองวรอตสวาฟ
ที่มา https://pantip.com/topic/35959889
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กสถานที่ แ ห่ ง นี้ เพราะเมื อ งเป็ นที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ทางฝั่ ง ตะวัน ตกของโปแลนด์
จุดเด่นของเมืองนี้ คือ “ความใหญ่” จะเห็นได้จากอาคารบ้านเรื อนและสถานที่ต่างๆในเมืองนี้ ลว้ น
แล้วแต่มีขนาดสู งใหญ่ ทาให้เป็ นจุดน่าสนใจของเมืองนี้

4.4.9 เหมืองเกลือวิเอลิคชกา (Wieliczka Salt Mine)

รู ปที่ 4.21 เหมืองเกลือวิเอลิคชกา
ที่มา https://travel.thaiza.com/amaze/191717/
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเหมืองแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ นเมืองวิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา
เหมืองเกลือวิเอลิคชาจัดเป็ นเมืองเกลือที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลก ในปี 1978ความสนใจของเหมืองนี้คือ เหมืองนี้มีความยาว 300 กิโลเมตร

4.5 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลิทัวเนีย
4.5.1 โบสถ์ เซนต์ แอน (St.Ann’s Church)

รู ปที่ 4.22 โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church)
ที่มา https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html
เหตุ ผลที่ เลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เพราะเป็ นโบสถ์คริ สต์ในนิ กายโรมันคาทอลิ กประจาเมื อง
หลวงวิลนีอุสของประเทศนิทวั เนียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้
4.5.2 มหาวิหารแห่ งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)

รู ปที่ 4.23 มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)
ที่มา http://www.lithuania.travel/en-gb/attractions/vilnius-cathedral/17149
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในลิทวั เนี ย เป็ นสถานที่สาคัญ
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศิลปะฝาผนังมีภาพวาดเก่าแก่มากมายในช่วงศตวรรษที่ 14

4.5.3 ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower)

รู ปที่ 4.24 ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower)
ที่มา https://www.tieweng.com/gediminas-tower-vilnius-lithuania/
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะปราสาทเจดิมินาสสถานที่สาคัญและเป็ นเอกลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศลิทวั เนีย และยังเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
4.5.4 ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)

รู ปที่ 4.25 ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)
ที่มา https://onestep4ward.com/fairytale-buildings-trakai-castle-lithuania/
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะปราสาทแห่ งนี้ เป็ นปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างอยู่บนกลาง
เกาะทะเสสาบกาล์ฟ ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม สามารถชมพิพิธภัณฑ์ดา้ นในตัวปราสาท
ที่บ่งบอกถึงความเป็ นมาของปราสาทได้

4.5.5 ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves)

รู ปที่ 4.26 ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves)
ที่มา https://www.wallpaperflare.com/beige-and-red-castle-near-body-of-water-lithuania-castle-laketrakai-wallpaper-225784
เหตุ ผลที่ เ ลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เพราะทะเสสาบแห่ งนี้ มี ขนาดถึ ง 30 ตารางกิ โลเมตร เป็ น
ทะเลสาบที่ ใ หญ่ ที่สุ ด ในเมื อ งทราไกรละมี เ กาะแก่ ง อยู่ถึ ง 20 กว่าเกาะ สามารถท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและเงียบสงบได้
4.5.6 ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle)

รู ปที่ 4.27 ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle)
ที่มา http://www.rearviewmirror.tv/kaunas-lithuania/
เหตุ ผลที่ เลื อกสถานที่ แห่ งนี้ เพราะปราสาทแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าเมมูนัส เป็ นสถานที่จดั
แสดงแกลเลอรี่ รูปภาพศิลปะภาพถ่าย ภาพวาดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ของประเทศลิทวั เนี ย
รวมถึงโบราณวัตถุต่างๆที่น่าสนใจ

4.5.7 โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church)

รู ปที่ 4.28 โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church)
ที่มา https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-romancatholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะโบสถ์แห่งนี้เป็ นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูก่ ลางใจเมืองเคา
นาส มีหลังคารู ปโค้งและโดมขนาดใหญ่โดดเด่นสวยงาม มีบรรยากาศสงบร่ มรื่ นเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อน
ใจของคนเมืองเคานาส
4.5.8 เนินสุ สานไม้ กางเขน (Hill of Crosses)

รู ปที่ 4.29 เนินสุ สานไม้กางเขน (Hill of Crosses)
ที่มา https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-ofcrosses-religious-tourism/
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นสถานที่บ่งบอกถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อทาง
ศาสนาของชาวคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เกี่ยวกับการแสดงออกถึงการเรี ยกร้องอิสรภาพจากการถูก
รุ กรานโดยคนภายนอกและบ่งบอกถึงความเชื่อว่าเป็ นการปั กไม้กางเขนเพื่อขอพรอีกรู ปแบบหนึ่ง โดย
ปั จจุบนั มีไม้กางเขนอยู่ในบริ เวณนี้ มากกว่าหนึ่ งแสนอันนอกจากนี้ ยงั มีรูปปั้ นต่างๆทางศาสนาคริ สต์
อื่นๆเป็ นจานวนมาก

4.5.9 วิหารเซนต์ ปีเตอร์ และเซนต์ พอล (Cathedral of St.Peter and Paul)

รู ปที่ 4.30 วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Cathedral of St.Peter and Paul)
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Peter_and_St._Paul,_Vilnius
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นวิหารยุคเรอเนสซองส์ที่โดดเด่นและสวยงามที่สุดใน
ประเทศลิทวั เนีย เป็ นอนุสาวรี ยท์ างธรรมชาติและเป็ นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สาคัญ

4.6 สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศเบลารุส
4.6.1 มินสก์ Minsk

รู ปที่ 4.31 มินสก์
ที่มา https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นเมืองหลวงแห่ งการท่องเที่ยวที่ต้ งั อยู่กลางริ มแม่น้ า
สวิสเลาะกรุ งมินสก์ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมหลักของเบลารุ ส
อีกด้วย
4.6.2 หมู่บ้านคาทิน ( Khatyn )

รู ปที่ 4.32 หมู่บา้ นคาทิน
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะมีประวัติศาสตร์ อยู่มากมาย เป็ นหมู่บา้ นที่ถูกเผาและ
ประชาชนที่อาศัยได้ถูกทาร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทัพนาซีของเยอรมัน เราจะได้ชมประวัติ
ความเป็ นมาต่างๆของเมืองนี้

4.6.3 พิพธิ ภัณฑ์ พืน้ บ้ าน (Dudutki Museum)

รู ปที่ 4.33 พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน
ที่มา http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่ งนี้ เพราะเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวเบลารุ สเองมาเยีย่ มชมมากที่สุด เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นประเพณี มุ่งหมายในท้องถิ่น และวัฒนธรรมเบลารุ ส ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์
นี้คือ กังหันลมหนึ่งเดียวในเบลารุ สที่ยงั ใช้งานอยูจ่ ริ ง
4.6.4 ปราสาทเมียร์

รู ปที่ 4.34 ปราสาทเมียร์
ที่มา http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะปราสาทแห่ งนี้ ถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก เพราะเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สวยงามยิง่ ใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรค์
ด้วยจินตนาการทางศิลปะที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและบารอค

4.6.5 หมู่บ้านซานต้ าครอส ( Santa Klaus Village )

รู ปที่ 4.35 หมู่บา้ นซานต้าครอส
ที่มา http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santaclaus/8147694
เหตุ ผลที่ เ ลื อกสถานที่ แ ห่ งนี้ เพราะเป็ นหมู่ บา้ นที่ น่าไปเพราะภายในหมู่บา้ นมี ที่ทาการ
ไปรษณี ยส์ าหรับท่านที่ตอ้ งการส่ งของขวัญไปยังคนที่ท่านรักและมีขายของที่ระลึกและถ่ายรู ปกับคุณ
ซานต้าครอสที่ใจดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน
4.6.6 ป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ (The Breat Fortress)

รู ปที่ 4.36 ป้อมปราการแห่งเบรสท์
ที่มา https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/
เหตุผลที่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งนี้ เป็ นป้อมที่ถูกสร้างราวศตวรรษที่ 19 โดยจักรวรรดิ
รัสเซียเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สาคัญอย่างหนึ่งและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

4.6.7 พิพธิ ภัณฑ์ ของป้ อมปราการ

รู ปที่ 4.37 พิพิธภัณฑ์ของป้อมปราการ
ที่มา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในยุโรป เพราะว่า
เป็ นสถานที่ได้มีการยอมรับจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ว่าเป็ นสถานที่คลาสสิ คและมีประวัติศาสตร์ อนั
ยาวนาน
4.6.8 สวนสาธารณะของเมือง

รู ปที่ 4.38 สวนสาธารณะของเมือง
ที่มา http://www.city-walk.brest-belarus.org/park/park.html
เหตุผลที่เลือกสถานที่แห่งนี้เพราะเป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม สวนแห่ งนี้ มีการปลูกต้นไม้
หลายชนิ ด เป็ นพันธุ์ไม้ที่หายากในยุโรป เช่น พลาทานุ ส ทามาริ สค์ และ เอล์ม ในปี ค.ศ 2004 มีการ
ปรับปรุ งให้สวยงาม เป็ นแหล่งพักผ่อนของคนในเมืองเบรสท์

4.7 รายการท่ องเที่ยว เยือน 3 สถานที่ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งทวีปยุโรป ดื่มด่ากับเส้ นทางสุ ดคลาสสิค
(โปแลนด์ – ลิทัวเนีย –เบลารุส)
เยือน 3 สถานที่ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งทวีปยุโรป ดื่มด่ากับเส้ นทางสุ ดคลาสสิ ค
(โปแลนด์ – ลิทัวเนีย –เบลารุส)
10วัน 8คืน
โปรแกรมนาเที่ยว
วันที่ 1 เดินทางออกจากประเทศไทย
เวลา
รายละเอียด
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น4 ประตูหมายเลข 8 เคาท์เตอร์ Qโดยสาร
17.00 น. การบิน กาตาร์ แอร์ เวย์ (Qatar Airways) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอานวยความสะดวก
ด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ น ทางสู่ ก รุ ง โดฮาประเทศ การ์ ตา โดยเที่ ย วบิ น QR835 (ใช้เวลาเดิ นทาง
20.00 น.
ประมาณ 6ชัว่ โมง)
23.55 น. ถึงกรุ งโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่ 2 ประเทศโปแลนด์ กรุงวอร์ ซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – วังหลวงกรุงวอร์ ซอร์ - ย่ าน
จัตุรัสเมืองเก่า
ออกเดินทางสู่ กรุ งวอร์ ซอร์ ประเทศโปแลนด์ เที่ยวบิน QR263 (ใช้เวลาเดินทาง 6
00.50 น.
ชัว่ โมง)
06.00 น. ถึงกรุ งวอร์ซอร์ เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเข้าชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวงที่ต้ งั อยูใ่ น
ย่านวิลานอฟเป็ นสถานที่ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อยูม่ ากมายและเป็ นหนึ่ ง
เช้ า อนุ สรณ์ที่สาคัญที่สุดของโปแลนด์พระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นสาหรับสมเด็จ
พระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกีแห่ งโปแลนด์ ปั จจุบนั พระราชวังเป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่
เปิ ดให้เข้าชมแก่สาธารณะเป็ นครั้งแรกในโปแลนด์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัทตาคาร
หลังจากนั้น เราจะนาท่านเข้าชม พระราชวังหลวงกรุ งวอร์ ซอร์ (Royal Castle) หรื อ
บ่ าย ที่ประทับของราชวงศ์โปล ตั้งอยู่กลางจัตุรัสในย่านเมืองเก่ าแก่ ที่มีความคลาสสิ ค
และเมื่อย้อนไปถึงปี 1339 มีการบันทึกจากทูตของสันตะปาปาว่าพระเจ้า Casimir III
แห่ ง โปแลนด์มี ค วามยัด แย้ง กับ ราชวงศ์เ ยอรมัน สิ้ น คริ ส ต์ศ ตวรรษที่ 1 3 ในช่ ว ง

Conrad II ดุ๊กแห่ ง Mosavia ปกครองกรุ งวอร์ซอร์ท่านก็ดาริ ที่จะสร้างพระราชวังขึ้น
เป็ นที่พานักและท่านก็ปรับปรุ งใหม่ที่ก่อสร้างด้วยอิฐ ถือว่าเป็ นจัตุรัสที่งดงามที่สุด
แห่งหนึ่งในโปแลนด์ อาคารถูกตกแต่อย่างวิจิตร ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมแห่ ง
หนึ่งในโปแลนด์
หลังจากนั้นเราจะนาท่ าน ชมย่ านจัตุรัสเมืองเก่ า ( Old Town Square )ที่งดงามที่สุด
แห่ งหนึ่ งในโปแลนด์ อาคารส่ วนใหญ่ที่เห็นเกิดขึ้นจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที่
เย็น ร่ า รวยในศตวรรษที่ 17 ด้า นหน้า อาคารถู ก ตกแต่ ง อย่า งวิ จิ ต รและตกแต่ ง ตาม
ความชอบของเจ้าของจากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองนิชิก้า (ใช้ เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง )
เข้าพักที่ Nidzica Castle Hotel (หรื อระดับเทียบเท่า)
รับประทานอาหารมื้อค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
คา่
วันที่ 3 ปราสาทมอลมอร์ ก- เมืองกดังส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช็คเอ้ าท์ ณ โรงแรม Nidzica Castle Hotel
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่เมือง มาลมอร์ ก (ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที )
นาท่ านเข้ าชม ปราสาทมอลมอร์ ก(Malbork Castle) เป็ นสถาปั ตยกรรมอิฐแห่ ง
เช้ า
โปแลนด์ซ่ ึ งใหญ่ที่สุดในโลก เดิ มทีปราสาทนี้ ต้ งั ขึ้นโดยอัศวินของศาสนาศริ สต์
นิ กายทอยโลนิ ค รู ปแบบของปราสาทนั้นเป็ นตัวอย่างที่ แสดงถึ งศิ ลปะของป้ อม
ปราการในยุค กลางเพื่ อ รั บ การโจมตี ข องศัต รู ปราสาทมอลมอร์ ก เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดของเมืองมัลมอร์ก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1274
รับประทานอาหารระหว่างทาง ณ Gothic Restaurant & Café
กลางวัน
นาท่ านเดินทางสู่เมือง กดังส์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง )
เที่ยวตามอัธยาศัย ณ เมืองกดังส์ (Gdansk) เป็ นเมืองศูนย์กลางเศรษกิจ วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยว เป็ นที่ต้ งั ของสหภาพแรงงานโชริ แดริ ต้ ีที่มีนายเลค วาเวนช่าเป็ น
ประธานหลายคน หลังจากการต่อสู ้น้ ี ทาให้โปแลนด์กลายเป็ นประชาธิ ปไตยเจริ ญ
บ่ าย กว่ายุโรปทั้งหลายในทวีป เมืองนี้ ต้ งั ชื่ อฝั่ งทะเลบอลติกของโปแลนด์ เมืองเก่ านี้
งดงามยิ่งนัก แม้ว่าบางส่ วนจะเป็ นตึกใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากที่ได้รับความเสี ยหาย
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ไม่ทาให้เมืองเก่าแห่ งนี้ ดูดอ้ ยลงเลย ซึ่ งเมืองกดังส์เป็ น
เมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปมากอีกเช่นเคย
เย็น รับประทานอาหารมือเย็น ณ Prologue Restaurant

จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองทัวรุน Turun (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ Mercure Torun Centrum Hotel (หรื อระดับเทียบเท่า)
วันที่ 4 เมืองทัวรุน – วิหารจัสนาโกรา- เมืองวรอตสวาฟ – มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ - เหมือง
เกลือวิเอลิคชกา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ น เดิ น ทางไปชมเมื อ ง เมื อ งทัว รุ น (Torun) เป็ นเมื อ งที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ใน
โปแลนด์ หลังจากองศ์กรยูเนสโก ประกาศจัดอันดับให้เมืองนี้ กลายเป็ นเมืองมรดก
โลก ในตัวเมืองมีอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ อยูม่ าก สถานที่ท่องเที่ยวมีความโด่ง
ดัง ทัวรุ นจึงอยูใ่ นแผนที่ของเมืองท่องเที่ยวติดอันดับในทวีปยุโรป สิ่ งที่น่าสนใจคือ
เมื อ งนี้ มี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม เป็ นผลมาจากการอนุ รั ก ษ์ ดู แ ลอาคารที่ เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมอย่างดี และมีความคลาสสิ คเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวอย่างมาก
เช้ า จากนั้นเช็คเอ้ าท์ ณ โรงแรม Mercure Torun Centrum Hotel และนาท่ านเดินทางสู่
เมืองเชสโตโชว่ า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)
นาท่ านชม วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) เป็ นวิหารที่ประดิษฐานของรู ปนักบุญมา
ดอนนาสี ดา Black Madonna ซึ่ งที่โลกที่นบั ถือศาสตรศริ สต์จะรู ้จกั เป็ นอย่างดี ตัว
โบสถ์สร้างในศตวรรษที่ 14 ในปี ค.ศ 1382 โดยการบริ จาคที่ดินของท่านดุก แห่ งโอ
ปอลทั้งมอบรู ปที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดีคือรู ปของ Black Madonna จากการพิสูจน์ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ภ าพนี้ มี อ ายุก ว่าร้ อ ยปี ซึ่ ง วิ ห ารจัส นาโกราเป็ นสถานที่ ท่อ งเที่ ย วที่
น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Topollion
กลางวัน หลังจากรั บประทานอาหารเสร็ จ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวาฟ Wrocla) (ใช้
เวลาเดินทาง 2ชั่วโมง )
นาท่ านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw) เป็ นมหาวิทยาลัย
เก่ าแก่ ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมืองวรอตสวาฟ ซึ่ งในช่ วง100ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
วรอตสวาฟได้รั บ รางวัล โนเบล เป็ นรางวัล ประจ าปี ระดับ นานาชาติ ซึ่ ง จัด โดย
บ่ าย คณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาโดยสิ่ งประดิษฐ์ที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยแห่ งนี้
เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล ,โกดัง, และคุ มขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับ
รัสเซี ย ซึ่ งห้องสมุดเคยของมหาวิทยาลัยเคยถูกใช้เ ป็ นฐานบัญชาการรบของกลุ่มนา
ซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

นาท่านชมเมือง เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw) เมืองเป็ นที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตก
ของโปแลนด์ จุดเด่นของเมืองนี้ คือ “ความใหญ่” จะเห็นได้จากอาคารบ้านเรื อนและ
สถานที่ต่างๆในเมืองนี้ ลว้ นแล้วแต่มีขนาดสู งใหญ่ ทาให้เป็ นจุดน่าสนใจของเมืองนี้
ตั้งแต่สถานี รถไฟ (Railway Station) ที่มีพ้ืนที่กว้างขวางและสวยงาม รวมไปถึง
Old Town ที่มีขนาดใหญ่ที่หนึ่ งเมืองในยุโรป จุดเด่นที่อย่างหนึ่ งในเมืองนี้ คือมี
สะพานข้ามแม่น้ าจานวนมาก นับแล้วมากกว่า 100 สะพาน จนได้ชื่อว่า “เป็ นเมือง
แห่ งสะพาน” (The City Of Brideges )ศิลปะและสถาปั ตยกรรมของเมืองนี้ มีความ
ผสมผสานหลายแบบ และเมืองนี้คล้ายกับลักษณะหลายเมืองในเยอรมัน
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟไปชม เหมืองเกลือ Wieliczka Saltmine (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง )
นาท่ านชมเหมืองเกลือวิเอลิคชกา (Wieliczka Salt Mine)เหมืองแห่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ นเมือง
วิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา เหมืองเกลือวิเอลิคชาจัดเป็ นเมืองเกลือที่มีอายุเก่าแก่
เย็น
ที่ สุดในโลก และยังได้ข้ ึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก ในปี 1978ความสนใจของ
เหมืองนี้ คือ เหมืองนี้ มีความยาว 300 กิโลเมตร ปั จจุบนั เหมืองดังกล่าวประกอบด้วย
เมืองใต้ดินที่ได้รับการแกะสลักด้วยเกลือทั้งหมด
เช็คอิน ณ โรงแรม INX Design Hotel พักผ่ อนตามอัธยาศัย (หรื อระดับเทียบเท่า)
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
คา่
วันที่ 5 ประเทศลิทัวเนีย – โบสถ์ เซนต์ แอน – มหาวิหารแห่ งวิลนีอุส –ปราสาทเจดิมนิ าส ปราสาททราไก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเช็คเอ้ าท์ ออกจากโรงแรม INX Design Hotel เตรี ยมตัวเดินทางไปประเทศ
ลิทัวเนีย
คณะพร้อมกันที่สนามบิน Warsaw Chopin Airport (WAW) ออกเดินทางโดยสาย
การบิน LOT Polish Airlines สายการบินประจาประเทศโบแลนด์ โดยเที่ยวบิน
เช้ า
LO777 (ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 5 นาที) เมื่อเดินทางถึงสนามบิน Vilnius International
Airport เราจะนาท่านเข้าสู่ Vilnius เมืองหลวง ของลิทวั เนี ย นาท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5ชัว่ โมง )
จากนั้นนาท่ าน ออกเดินทางไป โบสถ์ เซนต์ แอน(St.Ann’s Church) เพื่อเข้าชม
โบสถ์คริ สต์นิกายคาทอลิคขนาดใหญ่ที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองวิลนีอุสเมืองหลวงของลิทวั เนีย

โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้
เทีย่ ง รับประทานอาหารท้องถิ่น
หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงนาท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในลิทวั เนีย มหา
วิหารแห่ งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค ที่มี่ภาพวาดและ
ศิลปะฝาผนังเก่าแก่มากมายในตัววิหารในช่วงสมัยศตวรรษที่ 14
บ่ าย หลังจากนั้น พาท่ านเข้ าชม ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) ปราสาทเก่าแก่
ที่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศลิทวั เนียทั้งอยูบ่ นเนิน
เขาสู งเป็ นจุดชมเมืองที่สวยที่สุด ท่านสามารถชมวิวเมืองได้จากที่ปราสาทแห่ งนี้
เดินทางไปยังเมืองทราไกซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชัว่ โมงเท่านั้น
พาท่านเข้าชมความสวยงามของปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ที่ลอ้ มไป
ด้วยธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบกาล์ฟและต้นไม้เขียวขจี ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่
แสดงถึงประวัติความเป็ นมาของปราสาทรวมถึงวัตถุโบราณต่างๆที่ยงั หลงเหลืออยู่
ด้วย
เย็น
หลัง จากนั้น พาท่ า นดื่ ม ด่ า กับ ธรรมชาติ ที่ ส วยงามของ ทะเลสาบกาล์ ฟ (Lake
Galves) ที่มีเกาะแก่งอยู่ภายในมากกว่า 21 แห่ ง ปั่ นจักรยานสู ดบรรยากาศบริ สุทธิ์
บนทะเลสาบกาล์ฟ
หลังจากนั้นพาท่านเช็คอินที่โรงแรม Margis Hotel (หรื อระดับเทียบเท่า)
รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันที่หอ้ งอาหารโรงแรม Margis Hotel
คา่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 6 ปราสาทเคานาส - โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล - เนินสุ สานไม้ กางเขน - วิหารเซนต์ ปีเตอร์ และ
เซนต์ พอล
รับประทานอาหารพร้อมกันที่หอ้ งอาหารของโรงแรม Margis Hotel
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม Margis Hotel เพื่อเตรี ยมตัวไปเมืองเคานาส
พาท่านเข้าชม ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) ปราสาทที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิ คที่ต้ งั อยู่กลางแม่น้ าเมมูนสั มีแกลเลอรี่ แสดงรู ปภาพศิลปะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
เช้ า
ประวัติศาสตร์ประเทศลิทวั เนียและโบราณวัตถุเก่าแก่
จากนั้นพาท่านเข้าชม โบสถ์ เซนต์ ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church)
โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิคขนาดใหญ่ ชมสถาปั ตยกรรมแบบนี โอไบแซนไทน์ที่มี
หลังคาโค้งและโดมขนาดใหญ่ที่โดดเด่ น บรรยากาศสงบร่ มรื่ นเหมาะกับการตั้ง

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

คา่

ปิ กนิค
รับประทานอาหารท้องถิ่น
เดินทางไปยัง เนินสุ สานไม้ กางเขน (Hill of Crosses) ชมความงดงามของไม้กางเขน
ที่มีกว่ากว่าหนึ่ งแสนกว่าอันและรู ปปั้ นทางศาสนาคริ สต์ต่างๆที่บ่งบอกถึงความเชื่อ
ทางศาสนาของชาวคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิค
พาท่านเข้าชมความสวยงามของ วิหารเซนต์ ปีเตอร์ และเซนต์ พอล (Cathedral of
St.Peter and Paul) วิหารยุคเรอเนสซองส์ที่โดดเด่นและสวยงามที่สุดในประเทศ
ลิทวั เนี ย ที่มีสไตล์การตกแต่งแบบบาโรก เป็ นอนุสาวรี ยท์ างธรรมชาติและเป็ นหนึ่ ง
ในสถาปั ตยกรรมที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ง
พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ่น และเดินทางเข้าเช็คอินที่โรงแรม Siauliai Hotel
(หรื อระดับเทียบเท่า)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7 ประเทศเบลารุส – เมืองมินสก์ - หมู่บ้านคาทิน - พิพธิ ภัณฑ์ พืน้ บ้ าน
รับประทานอาหารพร้อมกันที่หอ้ งอาหารของโรงแรม Siauliai Hotel
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม Siauliai Hotel เพื่อเดินทางไปประเทศเบลารุ ส
เตรี ยมเดิ นทางไปประเทศเบลารุ สที่ สนามบินวิลนีอุส (Vilnius International
Airport) โดยสายการบิ น ยู เ ครนอิ น เตอร์ เนชั่ นแนลแอร์ ไลน์ (Ukraine
International Airlines) สายการบินประจาประเทศยูเครน โดยเที่ยวบิน PS184 (ใช้
เวลา 1 ชัว่ โมง 20 นาที) จากนั้นพักต่อเครื่ องที่สนามบิน Boryspil International
เช้ า Airport โดยเที่ยวบิน PS889 (ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง) เมื่อถึงที่สนามบิน Minsk National
Airport ประเทศเบลารุ ส
เราจะนาท่าน ชมเมือง มินสก์ Minsk ตามอัธยาศัย เมืองหลวงของประเทศเบลารุ ส
ซึ่งเป็ นเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวที่ต้ งั อยูก่ ลางริ มแม่น้ าสวิสเลาะ ( Svislaoh ) และ
แม่ น้ า เนี ย มี ฮ า โดยตัว เมื อ งนั้น ตั้ง อยู่ที่ ค วามสู ง จากระดับ น้ า ทะเล 280.4 เมตร
นอกจากนี้ กรุ งมิ น สก์ ถื อ ว่ า เป็ นศู น ย์ก ลางของการปกครอง เศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมหลักของเบลารุ สอีกด้วย
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Bistro de Luxe
หลังรับประทานอาหารเราจะนาท่าน ชม หมู่บ้านคาทิน ( Khatyn ) เป็ นสัญลักษณ์
บ่ าย
ของการเข่ น ฆ่ า ที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ น ในวัน ที่ 22 มี น าคม ปี 1943 หมู่ บ ้า นที่ ถู ก เผาและ

เย็น

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
เย็น

ประชาชนที่อาศัยได้ถูกทาร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทัพนาซี ของเยอรมัน
เราจะได้ชมประวัติความเป็ นมาต่างๆของเมืองนี้
พิพธิ ภัณฑ์ พื้นบ้ าน ( Dudutki Museum ) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงนิทรรศการ
เกี่ ยวกับวิถีของชาวเมื องเบลารุ ส เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวเบลารุ สเองมาเยี่ยมชมมาก
ที่สุด เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นประเพณี มุ่งหมายในท้องถิ่น และวัฒนธรรม
เบลารุ ส ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์น้ ีคือ กังหันลมหนึ่งเดียวในเบลารุ สที่ยงั ใช้งานอยูจ่ ริ ง
เราจะให้ท่านได้ชมแบบจาลองของถิ่นที่อยูอ่ าศัยอีกด้วย
นาท่านเข้าพักที่ โรงแรม Bon Hotel (หรื อระดับเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารในโรงแรม
วันที่ 8 เมืองเมียร์ – ปราสาทเมียร์ - หมู่บ้านซานต้ าครอส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม Bon Hotel
จากนั้นนาท่านเดิ นทางไป ชม เมื องเมียร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมือง
มินสก์เป็ นเมืองคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของประเทศเบลาลุสและสวยงามอยู่หลาย
แห่ง
น าท่ า น ชม ปราสาทเมี ย ร์ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ในราวปลายศตวรรษที่ 15 ในรู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมโกธิ คและสร้างเสร็ จในศตวรรษที่ 18 โดยดุ๊กอิลินิคช และปราสาท
แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก
เพราะเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สวยงามยิ่งใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรค์ดว้ ยจินตนาการ
ทางศิลปะที่ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมโกธิคและบารอค ปราสาทนี้ มีสามชั้น
ระเบียงซุ ้มและประตูถูกตกแต่งด้วยหิ นปูน ด้วยอาคารสร้างด้วยอิฐแดง ภายในตัว
ปราสาทมีหอคอยสู งสร้างขึ้นเพื่อเป็ นป้อมปราการของปราสาท ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป้องกันการโจมตีในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Doroga Zamkov
นาท่านชม หมู่บ้าน ซานต้ าครอส ( Santa Klaus Village ) ภายในหมู่บา้ นมีที่ทา
การไปรษณี ยส์ าหรับท่านที่ตอ้ งการส่ งของขวัญไปยังคนที่ท่านรักและมีขายของที่
ระลึก และถ่ายรู ปกับคุณซานต้าครอสที่ใจดีเป็ นที่ระลึกในการมาเยือน
เช็คอิน ณ โรงแรม Hotel Bug Brest (หรื อระดับเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 9 ป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ - พิพธิ ภัณฑ์ ของป้ อมปราการ - ชมสวนสาธารณะของเมือง
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นาท่านชม ป้ อมปราการแห่ งเบรสท์ ( The Breat Fortress ) เป็ นป้อมที่ถูกสร้างราว
ศตวรรษที่ 19 โดยจักรวรรดิ รัสเซี ยเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของรั สเซี ย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ใช้สถานที่น้ ีต่อต้านกับกองทัพเยอรมันที่บุกรุ กเข้ามาในที่วนั
22 มิถุนายน 1941 และตามมาด้วยสงครามในปี 1965 ซึ่งป้อมปราการนี้ถูกตั้งเพื่อให้
เป็ นอนุสรณ์แห่งการต่อสู ้
จากนั้นนาท่าน ชม พิพธิ ภัณฑ์ ของป้ อมปราการ และ พิพิธภัณฑ์ ทางโบราณคดีของ
เมืองเบรสท์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองในยุโรป เพราะว่าเป็ นสถานที่ที่
เช้ า
ได้มี ก ารยอมรั บ จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ว่ า เป็ นสถานที่ ที่ ค ลาสสิ ค และมี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
จากนั้นเราจะนาท่านไปพักผ่อนและ ชมสวนสาธารณะของเมือง ซึ่งในอดีตเคยเป็ น
ที่ต้ งั ของกองทหารรัสเซี ยในการต่อต้านสงคราม แต่ต่อมาสถานที่น้ ี ได้ถูกดัดแปลง
ให้เป็ นสวนสาธารณะ สวนแห่ งนี้ มีการปลูกต้นไม้หลายชนิ ด เป็ นพันธุ์ไม้ที่หายาก
ในยุโรป เช่ น พลาทานุ ส ทามาริ สค์ และ เอล์ม ในปี ค.ศ 2004 มีการปรับปรุ งให้
สวยงาม เป็ นแหล่งพักผ่อนของคนในเมืองเบรสท์ และได้มีการเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยว
ได้เข้าชมในปี 2006 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบหนึ่งร้อยปี
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Jules Verne
จากนั้นนาท่าน เดินทางกลับสู่ ที่พกั ที่ โรงแรม Hotel Bug Brest และเช็คเอ้าท์
บ่ าย ได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางไปสนามบินนานาชาติมินสก์เพื่อตรวจเอกสาร
การเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุ งมินสก์ โดยสายการบินเอทิฮัด (Etihad Airways ) โดยเที่ยวบิน
13.55 น.
EY62
20.35 น. ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
23.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินเอทิฮัด โดยเที่ยวบินที่ EY406
วันที่ 10 กลับสู่ ประเทศไทย
07.35 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ / กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

4.8 แบนเนอร์ โปรแกรมนาเที่ยว เยือน 3 สถานที่ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งทวีปยุโรป ดื่มด่ากับเส้ นทางสุ ด
คลาสสิ ค (โปแลนด์ – ลิทัวเนีย –เบลารุส)

รู ปที่ 4.39 แบนเนอร์โปรแกรมนาเที่ยว เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทวีปยุโรป ดื่มด่ากับ
เส้นทางสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ – ลิทวั เนีย –เบลารุ ส) 10 วัน 8 คืน โดยสายการบินการ์ตาแอร์เวย์

บทที่ 5
สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1.1 สรุปผลโครงงาน
จากการที่ได้จดั ทาเส้นทางท่องเที่ยว เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ งยุโรป ดื่มด่ากับ
เส้นทางสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส) 10 วัน 8 คืนโดยสายการบินการ์ ตาแอร์ เวย์ และได้
ปรึ กษาพูดคุยกับทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเส้นทางยุโรปได้พบว่าเส้นทางนี้ เป็ นเส้นทางที่แปลกใหม่
น่าสนใจ ยังไม่พบเห็นเส้นทางเหล่านี้ ไหร่ นกั เรื่ องระยะเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมไม่เร่ งรี บ
จนเกินไป ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการดื่มดากับธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับประวัติศาสตร์ของเมือง
ต่างๆได้เป็ นอย่างดี
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาทีพ่ บในการทาโครงงาน
เนื่ องจากบางประเทศในการจัดทาเส้นทางยังไม่เป็ นที่นิยมในด้านของการท่องเที่ยวนัก
ฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีนอ้ ย เช่น ข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว รู ปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความ
คิดเห็นหลังจากการไปท่องเที่ยว ทาให้ยากต่อการค้นคว้าหาข้อมูลเป็ นอย่างมาก
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
- ควรสอบถามข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อหัวหน้าทัวร์ ที่เคยไปเยือนเส้นทางเหล่านั้นเพื่อ
ข้อมูลที่ถูกต้อง
- ควรศึ ก ษาข้อ มู ล จากหลายๆด้า น ไม่ ว่ า จะเป็ นในอิ น เตอร์ เ น็ ต หนัง สื อ ท่ อ งเที่ ย ว
โปรแกรมเก่าในบริ ษทั ในวีดีโอท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อจะเอาข้อมูลความรู ้นามาเรี ยบเรี ยง
จับใจความและเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการทาโครงงานได้
5.2 สรุปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานกิจศึกษา
- ได้เรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ทางานจริ ง
- เรี ยนรู ้การปรับตัวเข้ากับสังคมการทางาน
- เรี ยนรู ้ถึงการแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
- เรี ยนรู ้ถึงการบริ หารเวลา
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บเจอในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ในบางครั้งที่เกิดการสื่ อสารไม่ชดั เจนทาให้แก้งานบ่อยครั้ง ควรสื่ อสารอย่างชัดเจนชัด
ถ้อยชัดคา เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการทางาน

- การทางานในช่วงแรกมีสับสนบ้างในบางขั้นตอนเพราะมีวิธีการที่ซบั ซ้อนวุ่นวายมาก
ทาให้การทางานล่าช้าและผิดพลาด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
- ในการทางานควรมีการสื่ อสารที่ชดั เจนเพื่อป้ องกันการไม่เข้าใจ
- ควรฝึ กฝนในสิ่ งที่ไม่เข้าใจบ่อยครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจและไม่ทางานผิดพลาด
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ภาพการปฏิบตั ิงาน

ภาพขณะออกทัวร์ เป็ นสตาฟจังหวัดนครนายกและออกบูธไทยเทีย่ วไทย

ภาพขณะออกทัวร์ เป็ นสตาฟจังหวัดนครนายก

ตัวอย่ างแบนเนอร์ โปรแกรมนาเทีย่ วเส้ นทางยุโรปของบริษัท

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึ กษา

ข้ อเสนอแนะของพนักงานที่ปรึกษาทีม่ ีต่อโครงงาน
ข้าพเจ้านางสาวสิ ริพร แต่งทรง จากการที่ได้ตรวจสอบโปรแกรมนาเที่ยวเส้นทางเยือน 3
สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ ห์แห่ งยุโรป ดื่ มด่ ากับเส้นทางสุ ดคลาสสิ ก (โปแลนด์ ลิ ทวั เนี ย เบลารุ ส)
ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่ารู ปแบบโปรแกรมนาเที่ยวเส้นทางนี้มีความดึงดูดเป็ นอย่างมากสาหรับคนที่
ชื่ นชอบการเดิ นทางที่เน้นไปด้วยการศึกษาเรื่ องราวความเป็ นมาของประเทศเก่าแก่ ซึ่ งจุดเด่นของ
โปรแกรมน าเที่ ย วที่ โดดเด่ น ไม่ เหมื อ นที่ อื่ น คื อ โปรแกรมนี้ เต็ ม ไปด้ว ยประวัติ ค วามเป็ นมาที่
น่ าสนใจ สถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ร่ องรอยของการเกิ ดสงครามโลก ธรรมชาติอนั งดงาม
เรื่ องราวความเชื่อทางศาสนา จานวนวันในการเดินทางไปท่องเที่ยว 3 ประเทศมีความเหมาะสม ไม่
มากไม่นอ้ ยจนเกินไป
ดังนั้นข้าพเจ้ามีความเห็นว่าการจัดวางเส้นทางเยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ งยุโรป
ดื่มด่ ากับเส้นทางสุ ดคลาสสิ ก (โปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส) จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ที่จะนาเอา
โปรแกรมไปพัฒ นาหรื อปรั บ แต่ ง เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสมเพื่ อให้ เป็ นโปรแกรมน าเที่ ย วที่
สมบู รณ์ แบบมากยิ่งขึ้ นและสามารถนาไปใช้ในการเสนอขายโปรแกรมนาเที่ ยวกับกลุ่ มลู กค้าที่
สนใจได้

นางสาว สิ ริพร แต่งทรง
พนักงานที่ปรึ กษา

ภาคผนวก ค
บทความวิชาการ

เยือน 3 สถานที่ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งยุโรป ดื่มด่ากับเส้ นทางสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนีย
เบลารุ ส)
VISIT 3 CONTRIES; TOUCH THE CHARMS OF EURORE.
(POLAND LITHUANIA BELARUS)
นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริ ฐ , นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั
ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email: aunyoung1@gmail.com , beasting.1739@gmail.com
บทคัดย่ อ
บ ริ ษั ท Public Holidays จ ากั ด เป็ น บ ริ ษั ท ที่
ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนาเที่ยว ทัวร์ใน
ประเทศไทยและต่ า งประเทศ เชี่ ย วชาญด้านการ
เดิ น ทางในทุ ก มุ ม โลกทั้ง ในทวี ป เอเชี ย และทวี ป
ออสเตรี ยและทวีปยุโรปโดยสายการบินชั้นนา โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางยุโรปที่แปลกใหม่
และจัด ท าโปรแกรมน าเที่ ย วที่ ป ระเทศ โปแลนด์
ลิ ทัวเนี ยและเบลารุ ส ซึ่ งเป็ นเหล่ าประเทศที่ มี ท้ ัง
แหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรมที่ บ่ง
บอกถึ งประวัติความเป็ นมาของแต่ละประเทศที่ มี
เสน่ ห์ น่ าห ลงให ล ดั ง นั้ น คณ ะผู ้ จั ด ท าจึ ง ได้
ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆและ
ตั ด สิ นใจจั ด ท าโครงงานเส้ น ทางท่ องเที่ ยวที่
โปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส เดินทางโดยสายการบิน
กาตาร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เป็ นเวลา ใน10วัน8 คื น
โดยผลการทาของโครงงานนี้ สามารถนาข้อมูลไป
ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมทัวร์ ต่างๆ ให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้
Abstract
The Public Holidays Co., Ltd. is a travel
agency Inbound and Outbound, specializing in
travel all over the world in Asia, Austria and
Europe by leading airlines. The objective is
learning Europe route which new and unknown,

open up a new program tour at Poland, Lithuania,
which have the interesting history, natural
attraction, historical attraction, cultural attraction.
These things tell about history that’s charming. So
we are studying about Poland, Lithuania and
Belarus. Then we decide to open up a new program
tour at Poland, Lithuania, Belarus by Qatar
Airway, 10 days 8 nights. The result of this
project, the company is able to tailor the project to
the development of various programs tour.
Respond to customer’s desires.
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาเส้ น ทางยุ โ รปที่ แ ปลกใหม่ ที่
ประเทศ โปแลนด์ ลิทวั เนีย เบลารุ ส
2. เพื่อจัดทาโปรแกรมนาเที่ยวที่แปลกใหม่ที่
ประเทศโปแลนด์ ลิทวั เนี ย เบลารุ ส ให้แก่
บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์
ขอบเขตของโครงงาน
- สื บ ค้นข้อมูล โปรมแกรมเก่ าจากเว็บไซต์
ของทางบริ ษ ัท พับ บลิ ค ฮอลิ เดย์ จ ากัด
และแผ่นพับที่มีอยูแ่ ล้ว
- สอบถามข้ อ มู ล และขอค าปรึ กษาจาก
แผนกการขายและแผนกการท่องเที่ยวเส้น
ยุโรป

-

ศึกษาข้อมูลสถิติและข้อมูลการท่องเที่ ยว
ต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
5.

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- บริ ษ ท
ั ได้ความรู ้เกี่ ยวกับเส้นทางยุโรปที่
แปลกใหม่
- บริ ษท
ั สามารถนาข้อมูลไปต่อยอดพัฒนา
โปรแกรมทัวร์ ต่างๆให้มีความหลากหลาย
ให้เป็ นที่ น่าสนใจ ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า เพิม่ กลุ่มลูกค้าให้แก่บริ ษทั และ
เพิ่มตัวเลือกให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
1. ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญ หาและตั้งหัวข้อ
ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั ญ หาต่ างๆ ระดม
ความคิดในการจัดทาโครงงานและเสนอ
หั ว ข้อ โครงงานให้ แ ก่ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา
และพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
ความเป็ นไปได้แ ละความเหมาะสมใน
การจัดทาโครงงาน
2. ตั้งหัวข้อโครงงานที่ จะจัดทา ปรึ กษากับ
อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาถึง
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
โครงงาน
3. ศึกษาวรรณกรรมและบทความที่เกี่ยวข้อง
ค้น คว้า ศึ ก ษาข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งจากใน
เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต โปรแกรมที่มีอยู่
แล้ ว ของทางบริ ษั ท และข้ อ มู ล เก่ า ใน
เอกสารแผ่ น พับ ของบริ ษัท เพื่ อ น ามา
ศึ กษาเป็ นตัวอย่างและปรั บใช้ในการท า
โครงงานตามความเหมาะสม
4. วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากหลายๆด้าน
หลังจากที่ ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจาก
ที่ ต่ างๆแล้วน าความรู ้ ห รื อข้อมู ลที่ ได้ม า
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้เชี่ ย วชาญด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วทวีป ยุโรป เอกสารและข้อ มู ล
ทางอิ น เตอร์ เน็ ต มาวิเคราะห์ เรี ยบเรี ย ง

6.

เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ย าและ
เป็ นไปได้ตามความเหมาะสม
จั ด โปรแกรมน าเที่ ยว จั ด ท าการเปิ ด
เส้นทางนาเที่ยวใหม่โดยการทาโปรแกรม
น าเที่ ย วขึ้ นมาจากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ศึ ก ษามา
อย่างถี่ถว้ นแล้ว นาส่ วนประกอบต่างๆมา
เข้าด้วยกันจนเกิดโปรแกรมที่สมบูรณ์
จั ด ท าโครงงาน ระยะเวลาการจั ด ท า
รู ป เล่ ม และโครงงานที่ ไ ด้จากการศึ กษา
ค้นคว้า

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินงาน
o คอมพิวเตอร์
o เครื่ องปริ้ นเตอร์
o เครื่ องถ่ายเอกสาร
o อินเตอร์ เน็ต
o โทรศัพท์
o เอกสารเก่าภายในบริ ษท
ั
o โ ป ร แ ก ร ม MICROSOFE WORD,
MICROSOFE POWERPOINT

ผลการปฏิบัตงิ าน
รายการนาเที่ยวประเทศโปแลนด์ -ลิทัวเนีย-เบลารุ ส

สรุปผล
จากข้อ มู ล ที่ ค ณะผู ้จัด ท าผลจากการที่ ไ ด้
จัดทาโครงงานเกี่ยวกับการเปิ ดเส้นทางใหม่ที่มีชื่อ
ว่า เยือน 3 สถานที่ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ งยุโรป ดื่ม
ด่ า กับ เส้ น ทางสุ ด คลาสสิ ค ที่ ป ระเทศโปแลนด์
ลิทวั เนีย เบลารุ ส เป็ นเวลา 10วัน 8คืน โดยสายการ
บิ น การ์ ต าแอร์ เวย์ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาคิ ดว่าเส้น ทางที่ เปิ ด
ขึ้นมานี้ เป็ นเส้นทางที่ แปลกใหม่ยงั ไม่ค่อยพบเจอ
นัก ซึ่งทางบริ ษทั สามารถนาโปรแกรมทัวร์น้ ีไปต่อ
ยอดพัฒนาเพื่อให้ได้โปรแกรมนาเที่ ยวที่ สมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้นได้และยังสามารถนาไปตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รักการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การที่ คณะผูจ้ ัดทาได้ม าปฏิ บัติในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์ จากัด เป็ น
เวลา16สัปดาห์นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ในการ
ทางานจริ ง ความรู ้ที่แปลกใหม่และยังไม่เคยได้รู้มา
ก่อน การทารายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้
ด้ว ยดี จ ากความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น จาก
นางสาวสิ ริ พร แต่ ง ทรงพนั ก งานที่ ป รึ ก ษาและ
อาจารย์ ศุ ภตั รา ฮวบเจริ ญ อาจารย์ที่ปรึ กษา ได้ให้
คาปรึ กษาและคาแนะนาในการทาโครงงานฉบับนี้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณบริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์
จากัดและทุ ก ท่ านที่ ได้ให้ความช่ วยเหลื อ แนะน า

เยือน 3สถานที่ สัมผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งทวีปยุโรป ดื่มดา่ กับ
เส้ นทางสุ ดคลาสสิค(โปแลนด์-ลิทวั เนีย-เบลารุส) 10วัน 8
คืน
วันที่ 1 เดินทางออกจากประเทศไทย
วันที่ 2 ประเทศโปแลนด์ กรุ งวอร์ซอร์-พระราชวังวิลา
นอฟ-วังหลวงกรุ งวอร์ซอร์-ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
วันที่ 3 ปราสาทมอลมอร์ก-เมืองกดังส์
วันที่ 4 เมืองทัวรุ น-วิหารจัสนาโกรา-เมืองวรอตสวาฟมหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ-เหมืองเกลือวิเอลิคช
กา
วันที่ 5 ประเทศลิทัวเนีย โบสถ์เซนต์แอน-มหาวิหาร
แห่งวิลนีอุส-ปราสาทเจดิมินาส-ปราสาททรา
ไก
วันที่ 6 ปราสาทเคานาส-โบสถ์เซนต์ไมเคิล-เนินสุสาน
ไม้กางเขน-วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล
วันที่ 7 ประเทศเบลารุ ส เมืองมินสก์-หมูบ่ า้ นคาทินพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน
วันที่ 8 เมืองเมียร์-ปราสาทเมียร์-หมู่บา้ นซานต้าครอส
วันที่ 9 ป้ อมปราการแห่งเบรสท์-พิพิธภัณฑ์ของป้ อม
ปราการ-ชมสวนสาธารณะของเมือง
วันที่ 10 กลับสู่ประเทศไทย
เสนอแนะ ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะผูจ้ ัด ท าจนให้ ท า
โครงงานฉบับนี้ เสร็ จลุล่วงด้วยความสมบู รณ์ ซึ่ ง
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่ น้ ี
ด้วย

ภาคผนวก ง
โปสเตอร์

เยือน 3 สถานที่ สั มผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งยุโรป ดื่มด่ากับเส้ นทางสุ ดคลาสสิ ค (โปแลนด์ ลิทวั เนีย เบลารุ ส)
VISIT 3 CONTRIES; TOUCH THE CHARMS OF EURORE. (POLAND LITHUANIA BELARUS)
นางสาว อุมาภรณ์ สุ ดประเสริฐ และ นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั
ภาควิชาการโรงแรมและการท่ องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ ทปี่ รึกษา อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ
สถานประกอบการ บริษัท พับบลิคฮอลิเดย์
พนักงานทีป่ รึกษา คุณ สิริพร แต่งทรง
บทคัดย่ อ
บริ ษทั Public Holidays จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ประกอบธุรกิจด้าน
การท่องเที่ยว จัดนาเที่ยว ทัวร์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เชี่ยวชาญ
ด้านการเดิ นทางในทุ กมุมโลกทั้งในทวีปเอเชี ยและทวีป ออสเตรี ยและ
ทวีปยุโรปโดยสายการบิ นชั้นนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเส้นทาง
ยุโ รปที่ แ ปลกใหม่ แ ละจัด ท าโปรแกรมน าเที่ ย วที่ ป ระเทศ โปแลนด์
ลิ ทัว เนี ย และเบลารุ ส ซึ่ ง เป็ นเหล่ าประเทศที่ มี ท้ ังแหล่ งท่ อ งเที่ ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็ นมาของแต่ละประเทศที่มีเสน่ห์น่า
หลงใหล ดังนั้น คณะผูจ้ ัดท าจึ งได้ท าการศึ กษาข้อมู ลจากแหล่งข้อ มู ล
ต่างๆและตัดสิ นใจจัดทาโครงงานเส้นทางท่องเที่ยวที่โปแลนด์ ลิทวั เนี ย
เบลารุ ส เดินทางโดยสายการบิ นกาตาร์ แอร์ เวย์ Qatar Airways เป็ นเวลา
ใน10วัน8 คืน โดยผลการทาของโครงงานนี้ สามารถนาข้อมูลไปต่อยอด
พัฒนาโปรแกรมทัวร์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเส้นทางยุโรปที่แปลกใหม่ที่ประเทศ โปแลนด์ ลิทวั เนี ย
เบลารุ ส
2. เพื่ อ จัด ท าโปรแกรมน าเที่ ยวที่ แ ปลกใหม่ ที่ ป ระเทศโปแลนด์
ลิทวั เนีย เบลารุ ส ให้แก่ บริ ษทั พับบลิค ฮอลิเดย์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
- บริ ษทั ได้ความรู ้เกี่ยวกับเส้นทางยุโรปที่แปลกใหม่
- บริ ษทั สามารถนาข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาโปรแกรมทัวร์ต่างๆให้
มีความหลากหลาย ให้เป็ นที่น่าสนใจ ตรงตามความต้องการของ
ลู ก ค้ า เพิ่ ม กลุ่ ม ลู ก ค้ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท และเพิ่ ม ตั ว เลื อ กให้ แ ก่
นักท่องเที่ยวได้
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
พนักงานในบริ ษทั เก็บข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตและข้อมูลเก่าของบริ ษทั

โปรแกรมนาเทีย่ ว โปแลนด์ -ลิทวั เนีย-เบลารุส 10วัน 8คืน
เยือน 3สถานที่ สัมผัสมนต์ เสน่ ห์แห่ งทวีปยุโรป ดื่มดา่ กับเส้ นทางสุ ดคลาสสิค(โปแลนด์-ลิทวั เนีย-เบลารุส)
วันที่ 1 เดินทางออกจากประเทศไทย
วันที่ 2 ประเทศโปแลนด์ กรุ งวอร์ซอร์-พระราชวังวิลานอฟ-วังหลวงกรุ งวอร์ซอร์-ย่านจัตุรัสเมืองเก่า
วันที่ 3 ปราสาทมอลมอร์ก-เมืองกดังส์
วันที่ 4 เมืองทัวรุ น-วิหารจัสนาโกรา-เมืองวรอตสวาฟ-มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ-เหมืองเกลือวิเอลิคชกา
วันที่ 5 ประเทศลิทัวเนีย โบสถ์เซนต์แอน-มหาวิหารแห่งวิลนีอุส-ปราสาทเจดิมินาส-ปราสาททราไก
วันที่ 6 ปราสาทเคานาส-โบสถ์เซนต์ไมเคิล-เนินสุสานไม้กางเขน-วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล
วันที่ 7 ประเทศเบลารุ ส เมืองมินสก์-หมูบ่ า้ นคาทิน-พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน
วันที่ 8 เมืองเมียร์-ปราสาทเมียร์-หมู่บา้ นซานต้าครอส
วันที่ 9 ป้ อมปราการแห่งเบรสท์-พิพิธภัณฑ์ของป้ อมปราการ-ชมสวนสาธารณะของเมือง
วันที่ 10 กลับสู่ประเทศไทย
1

สรุ ปผล
จากข้อมูลที่ คณะผูจ้ ัดท าผลจาก
การที่ ได้จัด ท าโครงงานเกี่ ยวกับ การเปิ ด
เส้ น ทางใหม่ ที่ มี ชื่ อ ว่ า เยื อ น 3 สถานที่
สั ม ผัส มนต์ เสน่ ห์ แ ห่ งยุ โ รป ดื่ ม ด ่า กั บ
เส้ นทางสุ ดคลาสสิ ค ที่ ประเทศโปแลนด์
ลิทัวเนีย เบลารุ ส เป็ นเวลา 10วัน 8คืน โดย
สายการบิ นการ์ ตาแอร์ เวย์ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาคิดว่า
เส้นทางที่เปิ ดขึ้นมานี้ เป็ นเส้นทางที่แปลก
ใหม่ ย งั ไม่ ค่ อ ยพบเจอนั ก ซึ่ งทางบริ ษ ัท
สามารถน าโปรแกรมทั ว ร์ น้ ี ไปต่ อ ยอด
พั ฒ นาเพื่ อ ให้ ไ ด้ โ ปรแกรมน าเที่ ยวที่
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้และยังสามารถ
น าไปตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ ม
ลูกค้าที่รักการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อีกด้วย

\

ภาคผนวก จ
ประวัติคณะผูจ้ ดั ทา

ประวัติคณะผู้จัดทา

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 570440080
: นางสาว อุมาภรณ์ สุ ดประเสริ ฐ
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: 554/22 แฟลตเก่าตลาดบางปะกอก แขวงบางปะกอก ถนนสุ ขสวัสดิ์
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 5704400118
: นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: หมู่บา้ นโกลเด้นทาวน์ 3 บ้านเลขที่ 99/119 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพ 10140

ประวัตคิ ณะผู้จดั ทำ

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 570440080
: นางสาว อุมาภรณ์ สุ ดประเสริ ฐ
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: 554/22 แฟลตเก่าตลาดบางปะกอก แขวงบางปะกอก ถนนสุ ขสวัสดิ์
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140

รหัสนักศึกษา
ชื่อ – นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

: 5704400118
: นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั
: ศิลปศาสตร์
: การท่องเที่ยว
: หมู่บา้ นโกลเด้นทาวน์ 3 บ้านเลขที่ 99/119 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพ 10140

