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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีลักษณะ

พิเศษคือ เป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกบั 2 

ประเทศ ซ่ึงเป็นแหล่งอารยธรรมท่ียิง่ใหญ่ของโลก ไดแ้ก่ จีน และ อินเดีย แต่เดิมชาวตะวนัตกเรียก

ประเทศน้ีวา่ Burma จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2532 พม่าไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศเป็น Myanmar ช่ือใหม่น้ี

เป็นท่ียอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติเช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร ไม่

ยอมรับการเปล่ียนช่ือน้ี เน่ืองจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนช่ือ ปัจจุบนัหลายคนใชค้  าวา่ 

Myanmar แต่ชาวพม่าเรียกประเทศตนเองวา่มยะหม่า    

 เน่ืองจากเมืองท่องเท่ียวประเทศพม่านั้นมีเร่ืองราวประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงอารย

ธรรมท่ีสะสมมาเน่ินนาน ผา่นมาถึง 7 ยคุสมยั ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ประเทศพม่า ตามเมืองเด่นๆ แลว้ยงั

เป็นอีก 1 ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียนอีกดว้ย 

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ 

อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส นอกจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางผ่านทางเข้าออก 

(Gateway) ท่ีท่าอากาศยานระหวา่งประเทศท่ีเมืองยา่งกุง้ ท่าอากาศยานเมืองมณัฑะเลย ์และเมืองเน

ปิดอร์แล้ว ยงัมีนักท่องเท่ียวอีกจ านวนมากท่ีเดินทางผ่านจุดผ่านแดนในเมืองชายแดน (Border 

Tourism) โดยใช้ใบอนุญาตผ่านทางในเวลา 3 วนั (3 Day Visit Pass) ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวน

นกัท่องเท่ียว 465,614 คน หรือร้อยละ 43.97 ของนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศทั้งหมด และเม่ือรวม

กบันักท่องเท่ียวท่ีผ่านเขา้ออกทางสนามบินท าให้มีนักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน 

ประเทศเมียนมาร์มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามมากมาย และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรมท่ี

ส าคญั เช่น เมืองพุกาม (Bagan) เมืองมณัฑะเลย์ (Mandalay) เมืองหงสาวดี (Bago) เมืองย่างกุ้ง 

(Yangon) และโบราณสถานอีกมากมายในรัฐยะไข่ ซ่ึงถือว่าเป็นศิลปวฒันธรรมแบบอิสลาม เป็น

ตน้ นอกจากน้ีรูปแบบของการท่องเท่ียวในเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 

เช่น พาชมวดั นมสัการพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระนอน ชมพระราชวงัและ

พิพิธภณัฑ์ สัมผสังานศิลปะ ดูงานประเพณีและวิถีชีวิตของผูค้น เช่น เมืองพุกาม เมืองมณัฑะเลย ์



2 
 

 

เมืองย่างกุง้  นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนนัทนาการ/พกัผอ่น 

เช่น ชายหาด ในรัฐยะไข่ รัฐมอญ เขตอิระวดีและเขตตะนาวศรี  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีภูเขาสวยงามในภาคเหนือ เช่น รัฐกะฉ่ิน รัฐชิน รัฐฉาน เป็นตน้ 

 จุดแข็งของการท่องเท่ียวของเมียนมาร์คือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีมากมาย 

รวมทั้งวฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตท่ีชาวพม่ายงัคงยึดถือปฏิบติั เช่น การไปวดั ไปท าบุญ ไปนั่ง

สมาธิ  อีกทั้งแหล่งโบราณสถานของพม่าเป็นแหล่งโบราณสถานท่ียงัมีชีวิต มีชีวิตของผูค้นใน

ชุมชน ไม่ใช่เป็นอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีมีแต่ซากโบราณสถานท่ีไม่มีคนอยู่ แต่โบราณสถานใน

เมียนมาร์ยงัมีผูค้นอยูอ่าศยัร่วมกนั และคนเหล่านั้นยงัคงดูแลบ ารุงรักษาสถานท่ีแห่งนั้นๆ ไวด้ว้ย 

ส่วนจุดอ่อนของการท่องเท่ียวของเมียนมาร์เป็นเร่ืองการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเท่ียว ถนนหนทาง รถน าเท่ียวต่างๆ ท่ียงัคงไม่สะดวกนกั แต่เป็นส่ิงท่ีพฒันาได ้นายอู เย เมียต

ตนั ประธานสมาคมไกด์ท่องเท่ียวในเมียนมา กล่าวว่าป้ายเตือนดงักล่าวจะสามารถสร้างการรับรู้

ให้กบันกัท่องเท่ียวดา้นมารยาทและพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัประเทศท่ีมากดว้ยวฒันธรรมอย่าง

เมียนมา และขอ้แนะน าส าหรับนกัท่องเท่ียวซ่ึงสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมอาเซียนอย่างหลากหลาย 

อาทิ ควรเคารพความเช่ือและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ห้ามซ้ือขายงานศิลปะเก่าแก่ท่ีผิดกฎหมาย ไม่ควร

จบัศีรษะคนเมียนมา หา้มจูบในท่ีสาธารณะ หา้มรบกวนการสวดมนตแ์ละพิธีกรรมศาสนา หา้มแตะ

ตวัพระ หา้มท าร้ายและซ้ือขายสัตวป่์าผดิกฎหมาย เป็นตน้ 

 จากปัญหาและปัญหาขา้งตน้ผูจ้ดัท า จึงไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั

มาปรับใช ้และไดจ้  าท าเส้นทางการเดินทางท่องเท่ียว ในโครงงาน “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า 

นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1  เพื่อศึกษาแหล่งท่องเท่ียวและเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศพม่า 

1.2.2  เพื่อสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวสักการะในประเทศพม่า 

 

1.3   ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตของพื้นท่ีจดัท าโครงการ 

- สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช จ ากดั 
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1.3.2 ขอบเขตของประชากร 

- นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทาง “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า 

นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน”  

1.3.3   ขอบเขตของระยะเวลา 

 - ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

1.3.4   ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงท่ีพัก ท่ี เ ก่ียวข้องกับ 

  การจดัท าโครงการ จากฐานขอ้มูลของทางบริษทั  

                 - ศึกษาวธีิในการจดัท าโปรแกรมการเดินทางจาก พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช        

                 จ ากดั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

     1.4.1   บริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช จ ากดั สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการเดินทาง      

    สามารถสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนใหก้บับริษทั 

 1.4.2   เพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน เพราะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเยอืนเพิ่มข้ึน  

 1.4.3  สามารถท าใหผู้ส้นใจไดมี้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าเส้นทาง และไดศึ้กษาขอ้มูล 

    เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างไดม้ากข้ึน 

 



4 
 

บทที2่ 

การทบทวนเอกสารหรือวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

    จากการน าเสนอโครงการ “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า นมสัการ 5 มหาบูชา

สถาน”  ทางผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 ทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว   

 องค์การท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของการ

ท่องเ ท่ียวดัง น้ี  “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places 

outside their usual environment  for not more than one consecutive year for leisure, business and 

other purpose.” จากความหมายน้ีสรุปไดว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่

อาศยัไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อการ

พกัผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงค์ใดๆ ก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา

รายได ้

 ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย

ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง

เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัหรือฝืนใหเ้ดินทาง 

 ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว 

(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพกัอาศยัอยูป่ระจ าของบุคคล

นั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้

 2.2.2 วตัถุประสงคข์องการท่องท่องเท่ียว 

 นักท่องเท่ียวจะตอ้งมีการเดินทางโดยสมคัรใจ โดยมีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ี

ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียวนั้น 

Douglas Foster ได้เขียนไวใ้นหนังสือ “Travel and Tourism Management” จุดประสงค์ของการ

เดินทาง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 อยา่งคือ 
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1. การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในวนัหยดุ (Holiday-Mass Popular Individual)                                                  

 เป็นการเดินทางในวนัหยุดเพื่อพกัผ่อน จากความเม่ือยล้าทางร่างกายและจิตใจจากการ

ท างานใหห้มดไป ส าหรับเร่ิมตน้ท างานในวนัใหม่และสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวมกัเดินทางไปพกัผ่อน 

เช่น สถานท่ีชายทะเลท่ีมีลมพดัก็ท าให้รู้สึกจิตใจโล่งสบาย หรือสถานท่ีบนเขาท่ีอากาศหนาวเยน็

และเห็นบรรยากาศไดร้อบๆ  หรือแช่น ้าใกลบ้ริเวณบ่อน ้าร้อน เป็นตน้ 

2. การท่องเท่ียววฒันธรรมและศาสนา (Cultural Religion) 

 เป็นการเดินทางท่ีตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและศาสนาของประเทศนั้น และ

ส่ิงท่ีน่าสนใจ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชมศิลปะในหอศิลป์ ชมการแสดง

ดนตรีหรือละครของประเทศพม่า นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตน้  

3. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา (Educational)      

 เป็นการเดินทางเพื่อท าการวิจยั สอนหนงัสือ เข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ซ่ึงมกัจะพกัอยูใ่นประเทศนั้นเป็นเวลานบัเดือน เช่น ไปท าการวจิยัดา้นสังคมวทิยาท่ีประเทศอินเดีย 

ไปดูงานท่ียุโรป ไปบรรยายวิชาการท่องเท่ียวท่ีประเทศพม่า ไปฝึกอบรมระยะสั้นเก่ียวกบัวิชาการ

โรงแรมท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

4.  การท่องเท่ียวดา้นกีฬาและความบนัเทิง (Sportand Recreation) 

 เป็นการเดินทางท่ีตอ้งการท่ีจะไปชมการแข่งขนักีฬา หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา หรือเล่น

กีฬาในทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีนั้น เช่น การชมการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก การเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาเขต 

การไปเล่นสกีในฤดูหนาว   เป็นตน้ หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบนัเทิงใจ เช่น การเปล่ียน

บรรยากาศไปยงัสถานท่ีท่ีเงียบสงบ การชมทิวทศัน์ท่ีสวยงาม การไปชมการแสดงโอเปร่า การไป

ชมการแสดงโขน เป็นตน้                      

5.  การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์และความสนใจพิเศษ (Historical and Special Interests)   

  เป็นการเดินทางท่ีต้องการท่ีจะไปชมโบราณสถาน ท่ีเ ก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทาง

ประวติัศาสตร์ เช่น ปราสาทหินพิมายโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ  วฒันธรรมของพม่าไดรั้บอิทธิพล

มาจากมอญ จีน อินเดีย  เป็นตน้ 
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6.  การท่องเท่ียวดว้ยงานอดิเรก (Hobbies) 

 เป็นการเดินทางเพื่อท างานอดิเรกท่ีช่ืนชอบ เช่น ไปวาดรูปบนภูเขา ไปข่ีมา้ท่ีชายหาด ไป

เล่นสกี เป็นตน้ 

7.  การท่องเท่ียวเพื่อเยีย่มญาติมิตร (Visiting Friend /Relation)                                                           

 เป็นการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติมิตรท่ีเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดี เช่น ไปเยี่ยมเพื่อนท่ี

ประเทศองักฤษ ไปเยีย่มลูกท่ีประเทศฝร่ังเศส เป็นตน้ 

8.  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business) 

 เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจเป็นวตัถุประสงคห์ลกั จึงเปรียบเสมือนว่าธุรกิจกบัการเดินทาง

ตอ้งอยูคู่่กนัเสมอแมว้า่การเดินทางเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

 

2.2 ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศพม่า 

 ประเทศพม่า (Burma หรือ Myanmar) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า (Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละคาบสมุทร

อินโดจีนซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ี สุด และมีพรมแดนทางแผน่ดินติดต่อกบัสองประเทศ ซ่ึงเป็นแหล่งอารย

ธรรมท่ียิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แต่เดิมชาวตะวนัตกเรียกประเทศน้ีว่า Burma 

จนกระทัง่เม่ือปี พ.ศ. 2532 พม่าไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศเป็น Myanmar ช่ือ ใหม่น้ีเป็นท่ียอมรับจาก

องคก์ารสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจกัร ไม่ยอมรับการเปล่ียน

ช่ือน้ี เน่ืองจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนช่ือ ปัจจุบนัหลายคนใชค้  าวา่ Myanmar ซ่ึงมา

จากช่ือประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่วา่จะมีความเห็นเก่ียวกบัรัฐบาลทหาร

อย่างไรก็ตาม ค าว่าเมียนมาร์ เป็นการทบัศพัท์มาจากภาษาองักฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว 

ชาวพม่าเรียกช่ือประเทศตนเองวา่ มยะหม่า/เมียนมา ส่วนส่ือไทยมกัสะกดวา่ เมียนมาร์   
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2.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานประเทศพม่า 

ข้อมูลทัว่ไปของประเทศพม่า 

 

รูปท่ี 2.1 รูปธงชาติประเทศพม่า 

ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศพม่า 

 

รูปท่ี 2.2 รูปตราแผน่ดิน 

ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศพม่า 

ดอกไม้ประจ าชาติ 

 

รูปท่ี 2.3 รูปดอกไมป้ระจ าชาติดอกประดู่ 

ท่ีมา https://sites.google.com/site/mnmasean/dxkmi-prathes-phma 
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 ตน้ประดู่เป็นไมย้ืนตน้ขนาดค่อนขา้งใหญ่ โดยเม่ือโตเต็มท่ีจะมีความสูงราว 10-20 เมตร 

เป็นไมเ้น้ือแข็ง เปลือกสีเทาถึงด า มกัแตกก่ิงก้านสาขาเป็นพุ่มหนาขนาดใหญ่ ออกดอกเป็นช่อ

บริเวณปลายก่ิงดอกประดู่ เป็นดอกไมข้นาดเล็กรวมกนัอยู่เป็นช่อ มกัออกบริเวณปลายก่ิง ดอก

ประดู่มีสีเหลืองทองสวยงาม ออกดอกในช่วงเดือนเมษายน หรือช่วงก่อนฤดูฝนของทุกปี ชาวพม่า

นิยมใช้ดอกประดู่ในงานมงคลและการบูชาพระ โดยชาวพม่าให้ความหมายของดอกประดู่ไวว้่า 

ดอกประดู่เปรียบเสมือนความคงทน และความแขง็แรง 

ขนาดและอาณาเขต 

 ประเทศเมียนมาร์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชียอาคเนย ์มีพื้นท่ี  676,577 ตารางกิโลเมตร มี

ภูเขาคากาโบราซีซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองของโลก (สูง 19,296 ฟุต)   กั้นพรมแดนเมียนมาร์กบัจีนทาง

ทิศเหนือ ส่วนทางตะวนัตก มีเทือกเขายะไข่โยมากั้นระหวา่งแควน้อสัสัมของอินเดียและบงัคลาเทศ

กบัพม่า ดา้นตะวนัออกของประเทศมีท่ีราบสูงท่ีส าคญั คือท่ีราบสูงฉาน(Shan Plateau)   ซ่ึงมีความ

สูงประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ฟุตเหนือระดบัน ้ าทะเล กั้นเมียนมาร์กบัจีน ลาว และไทย นอกจาก

ความสูงแลว้ ท่ีราบสูงฉานยงัมีขนาดใหญ่มากอีกดว้ย โดยกินอาณาเขตถึง 1 ใน 4 ส่วนของพื้นท่ี

ประเทศพม่าทั้งหมด 

ภูมิอากาศ 

 ประเทศเมียนมาร์มีอากาศแบบร้อนช้ืน แต่ไม่ร้อนจดั มีภูมิอากาศคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย 

ฤดูกาล               

 ฤดูร้อน       เร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 

 ฤดูฝน         เร่ิมตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 

ฤดูหนาว     เร่ิมตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 

เวลา 

 เวลาประเทศพม่าจะชา้กวา่ ประเทศไทย 30 นาที 
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ประชากร เช้ือชาติและศาสนา 

 ประเทศเมียนมาร์ มีประชากรประมาณ 46 ล้านคน อยู่รวมกนัทั้งส้ิน 135 ชาติพนัธ์ุใน

จ านวนน้ี  มีชนเผา่พม่ามากท่ีสุด  คือประมาณ 1 ใน 4 ส่วน   รองลงมาก็คือ ไทยใหญ่ กะเหร่ียง มอญ 

และกะฉ่ิน ตามล าดับ ส าหรับรัฐท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมากท่ีสุด ก็คือรัฐฉาน 

เน่ืองจากมีชนเผา่อยูร่วมกนัถึงประมาณ 80 ชาติพนัธ์ุ อาทิ ไทยใหญ่ ไทยนอ้ย ไทยทนุ  อินตา  ลีซอ 

อาข่า มง้ จีนฮ่อ ฯลฯ  เช้ือชาติของชนเผา่พม่าเป็นเช้ือชาติผสมพย ูมองโกล และอินเดีย ศาสนาพุทธ

เผยแผ่เขา้มาในเมียนมาร์ตั้งแต่สมยัพุทธกาล และยงัคงนบัถือสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  ถือไดว้่า

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจ าชาติสัดส่วนของการนบัถือศาสนามีดงัน้ี ศาสนาพุทธ 

89 เปอร์เซ็นต ์ คริสตทุ์กนิกายรวมกนั 5.6 เปอร์เซ็นต ์ อิสลาม   3.8 เปอร์เซ็นต ์ ฮินดู  0.5 เปอร์เซ็นต ์

เมืองหลวง 

 เนปีดอ (Naypyidaw หรือบางคร้ังสะกดเป็น เนปีตอ (Nay Pyi Taw) มีความหมายว่า 

“มหาราชธานี” เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางการบริหารของสหภาพพม่าท่ีไดย้า้ยมาจากยา่งกุง้

ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในหมู่บา้นจตัปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวนัตกของตวั

เมืองเปียนมานา (Pyinmana) ในเขตมณัฑะเลย ์สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาโดยรอบ เมืองน้ีเป็นเมือง

เดียวของประเทศพม่าท่ีสามารถใชไ้ฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงในขณะท่ีเมืองหลวงเก่ายา่งกุง้จะ

ไฟฟ้าดบัอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เมืองน้ีอยูห่่างยา่งกุง้ไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร ไม่มีสัญญาณ

โทรศพัท ์ซ่ึงทางการพม่านั้นตอ้งการ เมืองน้ีเร่ิมการสร้างส่ิงต่างๆ บา้งแลว้ เช่น อพาร์ตเมนท ์ซ่ึงคน

พอมีเงินท่ีจะมาซ้ืออยูอ่าศยั เร่ิมมีประชาชนอพยพมาอาศยัอยูห่ลายหม่ืนคน แต่เมืองหลวงแห่งน้ี ยงั

ไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซ่ึงก าลงัก่อสร้างต่อไป 

สกุลเงิน 

 เมียนมาร์ใชเ้งินจา๊ต (Kyat) เป็นหลกั มีทั้งชนิด   ธนบตัรและเหรียญ (Pya) ธนบตัรแบ่งเป็น 

1,000 500 200 100 50 20 10 5 และ 1 จ๊าต เหรียญแบ่งเป็น 50 25 10 และ 5 นอกจากเงินจ๊าตแลว้ 

เงินยเูอส ดอลลาร์ ก็เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 

 

 

วฒันธรรม 
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 วฒันธรรมของพม่าไดรั้บอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาชา้นาน ดงัสะทอ้นให้เห็น

ในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร ส าหรับศิลปะของพม่านั้ นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่คร้ังโบราณ ในปัจจุบนัน้ีวฒันธรรมพม่ายงัไดรั้บอิทธิพลจาก

ตะวนัตกมากข้ึน ซ่ึงเห็นไดช้ดัจากเขตชนบทของประเทศ ดา้นการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและ

ชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกวา่ ลองย ีส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกวา่ ลุนตยาอชิก 

ภาษา 

 นอกจากภาษาพม่า ซ่ึงเป็นภาษาทางการแลว้ พม่ามีภาษาหลกัท่ีใชง้านในประเทศถึงอีก 18 

ภาษาโดยแบ่งตามตระกูลภาษาไดด้งัน้ี 

 ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ไดแ้ก่ ภาษามอญ ภาษาปะหล่อง ภาษาปะลงั (ปลงั) ภาษา

ปะรวก และภาษาวา้ 

 ตระกูลภาษาซิโน-ทิเบตนั ไดแ้ก่ ภาษาพม่า (ภาษาทางการ) ภาษากะเหร่ียง ภาษาอารากนั 

(ยะไข่) ภาษาจิงผอ่ (กะฉ่ิน) และ ภาษาอาข่า 

 ตระกูลภาษาไท-กะได ไดแ้ก่ ภาษาไทใหญ่ (ฉาน) ภาษาไทล้ือ ภาษาไทขึน ภาษาไทค าต่ี มี

ผูพู้ดหนาแน่นในรัฐฉาน และรัฐกะฉ่ิน ส่วนภาษาไทยถ่ินใตภ้าษาไทยกลาง และภาษาไทย

ถ่ินอีสาน มีผูพู้ดในเขตตะนาวศรี 

 ตระกูลภาษามง้-เม่ียน ไดแ้ก่ ภาษามง้และภาษาเยา้ (เม่ียน) ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน 

ไดแ้ก่ ภาษามอเกนและภาษามาเลย ์ในเขตตะนาวศรี 

ประชากร 

 หลายเช้ือชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มนอ้ย มีชาติพนัธ์ุพม่า 63% ไทยใหญ่ 16% มอญ 5% 

ยะไข่ 5% กะเหร่ียง 3.5% คะฉ่ิน 3% ไทย 3% ชิน 1 จ านวนประชากรประมาณ 50.51 ลา้นคน ความ

หนาแน่นโดยเฉล่ีย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากร 

ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยกบัพม่า 

            ไทยสถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัเมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2491 โดยมี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เช่น การท าขอ้ตกลงการขา้ระหว่าง

กนั เพื่อร่วมมือและแกไ้ขปัญหาทางการคา้ โดยท่ีไทยมีมูลค่าการลงทุนในเมียนมาร์เป็นล าดบัท่ี 3 

รองจากสิงคโปร์และองักฤษ การพฒันาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม เช่น โครงการพฒันาท่าเรือน ้ าลึก

ทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหวา่งประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ เพื่อ
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เป็นการเช่ือมโยงแนวเส้นทางพื้นท่ีเศรษฐกิจระหว่างทะเลอนัดามนักบัอ่าวไทย และยงัมีการสร้าง

เส้นทางถนนสามฝ่าย เช่ือมโยงไทย – เมียนมาร์ – อินเดีย ซ่ึงรัฐบาลไทยช่วยเหลือแบให้เปล่า 

นอกจากน้ียงัมีความร่วมมือในดา้นการแกปั้ญหาต่างดา้ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่าง

ดา้วสัญชาติเมียนมาร์ ความร่วมมือดา้นยาเสพติดเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและจบักุมขบวนการคา้ยา

เสพติดข้ามชาติ รวมทั้งความร่วมมือด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเท่ียว และความ

ร่วมมือวชิาการ 

สถานทีท่่องเทีย่ว 

1. มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง 

 

รูปท่ี 2.4 มหาเจดียช์เวดากอง กรุงยา่งกุง้ 

ท่ีมา https://amazingthaisea.com/เท่ียวพม่า-10-สถานท่ี 

 เป็นมหาเจดียท่ี์บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้นของพระพุทธเจา้ มีประวติัต านานเก่าแก่กวา่ 

2,000 ปี ตั้งอยูต่ ั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า ไดถู้กจดัเป็นพระเจดียช์เวดา

กองเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในโลก องค์พระเจดียปั์จจุบนัมีความสูงถึง 326 ฟุต กวา้ง 

1,355 ฟุต 

 

 

 

2. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม 
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รูปท่ี 2.5 เจดียช์เวซิกอง เมืองพุกาม 

ท่ีมา  https://amazingthaisea.com/เท่ียวพม่า-10-สถานท่ี) 

 เป็นมหาเจดีย ์1 ใน 5 สุดยอดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัสองรองจากพระมหา

เจดียช์เวดากองเป็นเจดียท่ี์บรรจุพระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้อโรธานมหาราช

เม่ือ900 ปีเศษท่ีแลว้ ซ่ึงเจดียมี์รูปเป็นทรงระฆงัคว  ่าแบบศิลปะมอญ บรรจุพระธาตุ 3 ส่วน คือ พระ

เข้ียวแกว้ ท่ีกษตัริยแ์ห่งศรีลงักาไดน้ ามาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ท่ีน ามาจากเมืองศรีเกษตร (ใกล้

เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หนา้ผาก) องคพ์ระเจดียสู์งราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลาย

ปูนป้ันอยู ่3 แถว และมีเจดียเ์ล็ก ๆรูปทรงวจิิตรงดงามเรียงรายเป็นองคบ์ริวารอยูโ่ดยรอบ 

3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี 

 

รูปท่ี 2.6 เจดียช์เวมอดอร์ เมืองหงสาวดี 

ท่ีมา https://amazingthaisea.com/เท่ียวพม่า-10-สถานท่ี 

 มหาเจดียแ์ห่งน้ีก่อสร้างดว้ยศิลปะแบบมอญและพม่าซ่ึงผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวัและ

สวยงาม และในปัจจุบนัถือว่าเป็นอีก1ใน5 มหาบูชาสถานของพม่า และเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

คู่บา้นคู่เมืองท่ีส าคญัของเมืองหงสาวดีของพม่าอีกดว้ย ในพระมหาเจดียบ์รรจุพระเกศาธาตุรวม 2 
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เส้น มหาเจดียอ์นัศกัด์ิสิทธ์แห่งน้ีเป็นสุดยอดพุทธบูชาของทั้งกษตัริย ์มอญ พม่า และไทย เช่น พระ

เจา้ราชาธิราชของมอญ พระเจา้บุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย 

4. เจดีย์โบตาทาวน์ 

 

รูปท่ี 2.7 เจดียโ์บตาทาวน์ 

ท่ีมา https://amazingthaisea.com/เท่ียวพม่า-10-สถานท่ี 

 

รูปท่ี 2.8 เทพทนัใจ หรือ นตัโบโบยี 

ท่ีมา https://travel.mthai.com/world-travel/71912.html 

 เป็นส่ิงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวพม่านบัถือเป็นอยา่งมาก และเป็นมหาเจดียท่ี์เป็นประดิษฐาน

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ความโดดเด่นของเจดียโ์บตาทาวน์แห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัก็คือความ

ศกัด์ิสิทธ์ิของเทพทนัใจหรือนตัโบโบยี ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่ศาลาริมน ้ าดา้นขา้งของเจดีย ์เช่ือกนัว่า

พรท่ีขอจะสมปรารถนารวดเร็วทนัใจ สมกบัค าวา่ เทพทนัใจ นัน่เอง 

 

5. พระธาตุอนิทร์แขวน “ไจก์ทโิย” 
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รูปท่ี 2.9  พระธาตุอินทร์แขวน “ไจกทิ์โย” 

ท่ีมา https://travel.mthai.com/blog/135863.html 

 เช่ือกนัวา่พระอินทร เสด็จลงมาจากสรวงสวรรคเ์พื่อน าเอาพระธาตุมาแขวนไวใ้หผู้มี้บุญมา

กราบไหว ้ใครท่ีมาสักการะก็เท่ากบัไดไ้หวพ้ระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ และจะไดส้ั่งสม

อานิสงส์ให้ไปเกิดร่วมยุคกบัพระศรีอาริยเมตตรัย พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า

1,200 เมตร สร้างตั้งไว ้บนก้อนหิน สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 เมตร มองดู

คลา้ยกอ้นหินตั้งอยู่หม่ินเหม่ใกลจ้ะตกลงมา โดยนกัท่องเท่ียวทุกท่านตอ้งมาจอดรถท่ีเชิงเขาและ

ข้ึนรถ 6 ลอ้แบบไม่มีและมีไมก้ั้นข้ึนมาสองขา้งไปอีกคร่ึงชม.ระยะทางประมาณ 8 กม.เพื่อไปลงท่ี

จุดเดินเทา้ซ่ึงตอ้งเดินข้ึนเขาไปอีก 1 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

6. พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี
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รูปท่ี 2.10 พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี (พระนอนตาหวาน) 

ท่ีมา https://myanmar.cx /พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี-kyauk-htat-gyi-reclining-buddha-

556de08f49a 

            เป็นพระนอนท่ีมีความสวยงามท่ีสุดและดวงตาสวยท่ีสุดของประเทศพม่า  ท่ีบริเวณพระ

บาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัรขา้งละ

องค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี

ลกัษณะซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

 

2.3  การจัดโปรแกรมน าเทีย่ว 

            การจดัโปรแกรมน าเท่ียวจะต้องการจดัให้ตรงกบัความต้องการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายมาใชบ้ริการพึงพอใจ และเพื่อจดัน าเท่ียวไม่ให้ประสบปัญหาการ

ขาดทุน และเพื่อใหเ้ป็นการจดัน าเท่ียวตอ้งมีความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของนกัเท่ียว  

ประเภทของการจดัน าเท่ียว แบ่งออกได ้3 ประเภท คือ 

1.  การจดัน าเท่ียวในประเทศ (Domestic Tour)  

            เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน าชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

โดยบริษทัน าเท่ียวของประเทศนั้นๆ ติดต่อผ่านสาขาประจ าประเทศไทย หรือบริษทัน าเท่ียวไทย 

บริษทัน าเท่ียวไทยท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียว ติดต่อท่ีพกั ภตัตาคาร และยานพาหนะ 

ตลอดจนจดัหามคัคุเทศก ์หรือผูติ้ดตามทวัร์ 
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            การจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นเช้าไป-เย็นกลบั หรือจดัในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือจดัตาม

เทศกาลงานประเพณีต่างๆ การจดัน าเท่ียวส่วนใหญ่นิยมจดัโดยใช้รถโคช้ บางรายการท่ีเป็นระยะ

ทางไกล อาจจะจดัโดยเคร่ืองบินไปกลับ และใช้รถโค้ชน าเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว ท าให้ไม่

เสียเวลาเดินทาง แต่ราคาค่าบริการจะแพงข้ึน นอกจากน้ีอาจจดัเป็น Package tour โดยไดรั้บความ

ร่วมมือจากโรงแรมต่างๆ ปัจจุบนับริษทัน าเท่ียวไทยท่ีจดัการท่องเท่ียวประเภทน้ีมากมาย ท าให้มี

การแข่งขนักนัสูงในดา้นการจดัการ และหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ เป็นจุดขาย 

2.  การจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศไทย (Inbound Tour) 

            เป็นการจดัน าเท่ียวให้ชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยบริษทัน า

เท่ียวของประเทศนั้นๆ ติดต่อผา่นสาขาประจ าประเทศไทย หรือบริษทัน าเท่ียวไทย 

            บริษทัน าเท่ียวไทยท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนจดัการท่องเท่ียวภาคพื้นดิน (ground operation หรือ 

land management) ใหก้บับริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ โดยจดัได ้2 วธีิ คือ 

1.  จดัตามความตอ้งการของบริษทั 

2.  บริษทัน าเท่ียวไทยจดัเสนอขายบริการท่องเท่ียวต่างๆ ไปยงับริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ 

O จดัเป็น package tour 

O จดัเป็น package tour ส าหรับกลุ่มท่ีสนใจพิเศษ 

O จดัโปรแกรมน าเท่ียวส าหรับโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลส าคญัๆ เช่น งานลอยกระทงท่ีสุโขทยั

หรือเทศกาลอาหารทะเล (Sea Food Festival) ท่ีภูเก็ต 

O จดั pre-post tour ใหส้ าหรับการประชุม 

O จดัโปรแกรมใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน  

O จดัโปรแกรมส าหรับรับประทานอาหารและผลไม ้เป็นตน้ 

O จดัตามความตอ้งการขององคก์รหรือหน่วยงาน ส าหรับเป็นรางวลัให้กบัพนกังาน หรือตวัแทน

ธุรกิจ 
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            การจดัน าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียวโดยจดัหายานพาหนะรับ-ส่งสนามบิน โรงแรม และ

พานกัท่องเท่ียวต่างประเทศหรือนกัท่องเท่ียวในประเทศไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ติดต่อท่ีพกัตาม

แหล่งท่องเท่ียวและจดัการเร่ืองอาหารให้มีความหลากหลายตลอดเวลาท่ีอยูใ่นประเทศพม่าและจดั

มคัคุเทศก์ให้ร่วมเดินทางไปกบัคณะ จนถึงการพาไปซ้ือของท่ีระลึก ส่วนการท่องเท่ียวจะเป็นไป

ตามก าหนดท่ีตกลงกนัไว ้ส่ิงส าคญัของบริษทัน าเท่ียวท่ีจดัท่องเท่ียวประเภทน้ี จะตอ้งค านึงถึง คือ 

ประสิทธิภาพในการจดัการ และมคัคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพตอ้งสามารถพูดหรือส่ือสารภาษาพม่าและ

ส่ือสารแลว้เขา้ใจกบักลุ่มคนในประเทศได ้และมีความรู้กวา้งขวางเก่ียวกบัประเทศพม่าได ้เพื่อ

สร้างศรัทธา และความเช่ือถือใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางไปประเทศพม่า 

3.  การจดัน าเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tour) 

            เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวไทยออกท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ บริษทัน าเท่ียวไทยจะ

ติดต่อบริการการท่องเท่ียวผ่านบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นตวัแทนการท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศให้กบับริษทัน าเท่ียวไทยและจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัน าเท่ียวให้กบันกัท่องเท่ียว

ไทย ขณะท่ีท่องเท่ียวอยูต่่างประเทศ บริษทัน าเท่ียวไทย อาจจะติดต่อกบับริษทัน าเท่ียวประเทศนั้น

โดยตรง หรืออาจจะติดต่อผา่นตวัแทนการท่องเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวไทยใชบ้ริการเป็นประจ า ใหท้  า

หนา้ท่ีจดัการน าเท่ียวใหก้บับริษทัน าเท่ียวของตน 

            หลกัในการวางแผนการจดัน าเท่ียว ส่ิงท่ีตอ้งค านึงคือ ขอ้มูลเร่ืององคป์ระกอบในการจดัน า

เท่ียว ประกอบกบัการไดส้ ารวจเส้นทางเพื่อน ามาพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการจดัน าเท่ียว 

และองคป์ระกอบของการจดัน าเท่ียว มีองค ์6 ประเภท ไดแ้ก่ 

            1. พาหนะท่ีใชน้ าเท่ียว ยานพาหนะนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในธุรกิจน าเท่ียว เพราะเป็น

เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการน านกัท่องเท่ียว ใหเ้ดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ถา้

มียานพาหนะดีนกัท่องเท่ียวก็จะชมว่าบริษทัดีดา้นให้การบริการ โดยยานพาหนะท่ีนิยมใช้ในการ

ท่องเท่ียว 

            2. โรงแรมหรือท่ีพกั ท่ีพกัแรมนบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท่องเท่ียว เพราะการท่องเท่ียวท่ี

เหน็ดเหน่ือยในแต่ละวนั นกัท่องเท่ียวจึงตอ้งการท่ีพกัท่ีสะดวกสบาย โดยท่ีพกัแรมท่ีบริษทัน าเท่ียว

จะเลือกมาใหใ้ชบ้ริการ 
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            3. ภตัตาคารหรือร้านอาหาร อาหารเป็นส่ิงส าคญัท่ีนักท่องเท่ียวคาดหวงัว่าจะได้รับการ

บริการท่ีดีในการเดินทางท่องเท่ียว โดยบริษทัจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภยั

ในการบริโภค ตลอดจนรสชาติและปริมาณอาหารใหเ้พียงพอกบันกัท่องเท่ียว 

            4. ส่ิงดึงดูดความสนใจทางการท่องเท่ียว ประการแรกท่ีจะดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวไปเยือนนั้น 

นักท่องเท่ียวจะเลือกไปยงัแหล่งท่องเท่ียวไหนข้ึนอยู่กับนักท่องเท่ียวแต่ละคนว่าชอบแหล่ง

ท่องเท่ียวแบบไหน และประเภทของส่ิงดึงดูดความสนใจทางการท่องเท่ียวแบบไหนท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

            5. การบริการน าเท่ียวจากหัวหน้าทวัร์หรือมคัคุเทศก์ เน่ืองจากเป็นผูค้อยช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวในทุกๆเร่ือง บริษทัน าเท่ียวควรเลือกสรรอยา่งดี เพื่อให้การจดั

น าเท่ียวคร้ังนั้นเกิดความประทบัใจ 

            6. แหล่งซ้ือของ การซ้ือของเป็นหัวใจส าคญัเพราะนักท่องเท่ียวทุกคนตอ้งการซ้ือของท่ี

ระลึกเก็บไวเ้ป็นของส่วนตวัหรือซ้ือฝากคนทางบา้น โดยเฉพาะคนไทยท่ีมีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เม่ือ

เดินทางไปท่ีใดก็จะตอ้งมีของฝากญาติมิตร 

 

2.4  การคิดต้นทุนและราคาขาย  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

            1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนท่ีตอ้งใชจ่้ายไปอยา่งสม ่าเสมอทุก

คร้ังในการจ าน าเท่ียว โดยจะมีราคาคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะมีจ านวนลูกคา้มากหรือนอ้ยก็ตาม 

เช่น ค่ามคัคุเทศก ์ค่าเช่ารถโคช้ โดยจะคิดราคาต่อวนัต่อคนั ลูกคา้จะมากหรือนอ้ยก็ตอ้งจ่ายในราคา

น้ี แต่ถา้มีลูกคา้มากข้ึน ราคาท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งจ่ายเป็นค่ารถต่อคนต่อคนัก็จะถูกลงตามไปดว้ย ซ่ึง

ก็จะมีผลท าใหบ้ริษทัไดก้ าไรจากส่วนน้ีถา้มีลูกคา้มากข้ึน  

            2.  ค่าใช้จ่ายผ ันแปร (Variable Cost) ได้แก่  ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียต่อคน เป็นต้นทุนท่ี 

เปล่ียนแปลงไปในสัดส่วนเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนคน เช่น บตัรโดยสาร เคร่ืองบิน 

ค่าอาหาร(ถา้ใชบ้ริการในร้านท่ีคิดค่าบริการต่อหวั) ค่าภาษีสนามบิน ค่าท่ีพกั และค่า เขา้ชมสถานท่ี

ต่าง ๆ ถา้จ านวนลูกคา้เพิ่มข้ึนก็ตอ้งจ่ายมากข้ึน บางคร้ังค่าใชจ่้ายประเภทน้ีก็อาจ ก่อให้เกิดปัญหา

ในการคิดค านวณ เพราะบางคร้ังการจ านวน เท่ียวจะไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน จนกว่าจะถึงวนั
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เดินทางหรือวนัปิดการขาย ดงันั้นการคิดราคาค่าจดัการน าเท่ียว ส่วนใหญ่จะคิดค านวณจากตวัเลข

จ านวนท่ีเหมาะสม เป็นการตั้งเป้าหมายวา่การจดัโปรแกรมท่องเท่ียวคร้ังนั้น และประมาณการวา่จะ

มีผูม้าใช้บริการจ านวนเท่าใด ก็ให้นับจ านวนมาคิดค านวณเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าคิดว่าขายได้ลูกค้า

จ านวนมากก็จะท าใหไ้ดร้าคาขายถูกลง แต่ถา้คิดวา่ไดลู้กคา้จ านวนนอ้ย ราคาขายก็จะแพงข้ึน 

            3. ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปร (Semi Variable Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายคงท่ี และไม่ใช่

ค่าใชจ่้ายท่ีเปล่ียนแปลง ค่าใชจ่้ายน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ี เกิดข้ึนระหวา่ง

การจดัน า เท่ียวเราอาจเรียกค่าใชจ่้ายประเภทน้ีอีกอยา่งหน่ึงวา่ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด ค่าใชจ่้ายหมวดน้ี

อาจได้ไปอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายใดค่าใช้จ่ายหน่ึงในสอง ข้อแรกก็ได้ แล้วแต่นโยบายการคิด

ค่าใชจ่้าย (Cost) ของแต่ละบริษทั โดยผูท่ี้จะมีบทบาทควบคุมค่าใชจ่้ายตวัมากท่ีสุดไดแ้ก่ มคัคุเทศก์

หรือผูน้ าเท่ียวเน่ืองจากค่าใช้จ่ายประเภทน้ีจะใช้จ่ายไปเกินจ าเป็นหรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูคิ้ด

ค่าใชจ่้ายไม่สามารถคาดการณ์ในส่วนนั้น 

            4. ค่าใชจ่้ายพิเศษ (Specific Variable Cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีคิดพิเศษในกรณีต่าง ๆเช่น การ

คิดราคาโรงแรม ส่วนมากเวลาคิดราคาจะคิดจากห้องคู่ โดยลูกคา้จะจ่ายคนละคร่ึงของราคาหอ้ง แต่

ถา้เป็นห้องเด่ียวพกัคนเดียวลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษส าหรับการพกัคนเดียว หรือถา้

ตอ้งการเตียงเสริมเป็นเตียงท่ีสามลูกค้าคนท่ีสามก็จะเสียราคาค่าเช่าห้องนอ้ยลงกวา่ปกติ (Mancini, 

M. 1990) ค่าใช้จ่ายพิเศษน้ีอาจเป็น ค่าใช้จ่ายท่ีมีไวส้ าหรับ ราคาเด็กหลกัในการคิดค่าใช้จ่ายของ

หลายบริษทัมกันิยมคิดตามค่าใช้จ่ายหลกัๆ ได้แก่ ค่ายานพาหนะการเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเขา้ชม 

ค่าอาหาร ถา้จดัไปต่างประเทศก็จะมีค่าวซ่ีา ค่าภาษีสนามบิน เป็นตน้ 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

  

 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์ของบริษทั ควอลิต้ี เอก็ซ์เพรส จ ำกดั 

สถำนประกอบกำร: บริษทั ควอลิต้ี เอก็ซ์เพรส จ ำกดั สำขำหว้ยขวำง 

ท่ีอยู ่:  446/9 อำคำรธนพล ชั้นท่ี1 ซอย20 มิถุนำ 11 ถนนประชำรำษฎร์บ ำเพญ็ ห้วยขวำง หว้ยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310   

โทรศพัท ์: 02-355-5555    โทรสำร : 02-355-5777  

อีเมล์ : op19@qetour.com  

เวบ็ไซต ์: http://www.qetour.com 

เวลำท ำกำร : วนัจนัทร์-วนัศุกร์เวลำ 08.30 -17.30 น.  วนัเสำร์ เวลำ 08.30 – 16.30 

รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ควอลิต้ี เอก็ซ์เพรส จ ำกดั สำขำหว้ยขวำง 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivvabC2dfcAhXFfX0KHU4lBBoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sudkum.com/promotion.php?id=5242&psig=AOvVaw3E68X4JLp_RTRfe3X-724m&ust=1533619899217838
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภณัฑก์ำรใหบ้ริกำรหลกัขององคก์ร 

 บริษทั ควอลิต้ี เอ็กซ์เพรส จ ำกัด  ภำยใต้ใบอนุญำติน ำเท่ียว 11/02024   ด ำเนินกิจกำร

บริกำรธุรกิจทวัร์และกำรบินกำรน ำเท่ียวอยำ่งครบวงจร เช่น ท่องเท่ียวทั้งในและต่ำงประเทศ จอง

ตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ จองโรงแรมออนไลน์ แพค็เกจทวัร์  ทวัร์ต่ำงประเทศ ล่องเรือส ำรำญ รับจดั

ทวัร์ ดูงำน ท่องเท่ียว บริกำรรถเช่ำ รถรับส่งสนำมบิน  

  นอกจำกน้ีทำงบริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช จ ำกดั ยงัมีทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์ช ำนำญงำน 

อีกทั้งยงัเป็นท่ีปรึกษำในดำ้นกำรท่องเท่ียวและกิจกรรมอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.2.1 ต  ำแหน่ง 

  นำงสำวณิชำ ม่วงทอง  แผนก วซ่ีำ 

 3.2.2 ลกัษณะงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 ส ำเนำเอกสำรวซ่ีำ 

 กรอกขอ้มูลเก่ียวกบัวซ่ีำไปจีน 

 เขียนใบตม.ลำว และตม.อินเดีย 

 เตรียมซองใส่แทก้ แทก้ติดกระเป๋ำ 

 เยบ็เล่มสมุดโปรแกรมทวัร์ 

 

3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นำยนเรศ เพช็รัตน์ ต ำแหน่ง หวัหนำ้แผนกวซ่ีำ 

 

3.5 ระยะเวลาทีฝึ่กปฏิบัติงาน 

 เร่ิมฝึกปฏิบติังำนตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม – 31 สิงหำคม 2561 
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3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.5.1 ศึกษำขอ้มูลและเอกสำรภำยในบริษทั เพื่อท่ีจะไดน้ ำมำจดัท ำโครงกำร 

 3.5.2 คิดหัวขอ้และวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งกำรท ำโครงกำร เสนอกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำและพี่

 เล้ียงเพื่อขอค ำปรึกษำ และส่งเพื่อรอกำรพิจำรณำ 

 3.5.3 คน้หำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในกำรท ำโครงกำร เช่น สถำนท่ี

 ท่องเท่ียว ร้ำนอำหำร เส้นทำงกำรเดินทำง 

 3.5.4 น ำเสนอโครงงำนท่ีจดัท ำ ต่อบริษทั เพื่อพิจำรณำในกำรวำงขำยหนำ้ร้ำน 

3.5.5 จดัท ำเอกสำรรำยงำน และจดัท ำแบบกำรน ำเสนองำน Power point 

 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. รวบรวมขอ้มูลและศึกษำขอ้มูลโครงงำน 

 2. คิดหวัขอ้ น ำเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

 3. คน้หำรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีใชใ้นกำรจดัท ำโครงกำร 

 4. ด ำเนินกำรปฏิบติังำน 

 5. จดัท ำเอกสำร และน ำเสนอ 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน พ.ค.  61 มิ.ย  61 ก.ค  61 ส.ค  61 

1. รวบรวมข้อมูลและศึกษำข้อมูล

โครงงำน 

2. คิดหวัขอ้ น ำเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

3. คน้หำรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ีใช้ใน

กำรจดัท ำโครงกำร 

4. ด ำเนินกำรปฏิบติังำน 

5. จดัท ำเอกสำร และน ำเสนอ 
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3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.6.1  อุปกรณ์ท่ีใชภ้ำยในส ำนกังำน 

  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  - เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

  - เคร่ืองโทรสำร 

  - โทรศพัทส์ ำนกังำน 

 3.6.2  ซอฟตแ์วร์ 

  - โปรแกรม Microsoft Office Word 

  - โปรแกรม Microsoft Office Excel 

  - โปรแกรม Microsoft Office Power point 
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บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1  ขั้นตอนการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว  

 ในส่วนของการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียวนั้น ผูจ้ดัท าไดท้  าการปรึกษากบัพี่เล้ียงและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัเส้นทางพม่าท่ีจะไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ียงัไดมี้การหาคน้หา

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือแนะน าการท่องเท่ียวประเทศพม่า ได้พบส่ิงท่ีน่าสนใจใน

ประเทศพม่า เช่น ยา่งกุง้เป็นสถานท่ีท่ีมีวดัให้นกัท่องเท่ียวไดม้าสักการะบูชาแลว้ลว้นมากไปดว้ย

ความศรัทธา แล้วนอกจากน้ีศิลปะและวฒันธรรมยงัน่าสนใจอีกด้วย เช่น เจดีย์โบดาทาวน์ ณ 

กรุงยา่งกุง้ ซ่ึงเป็นไฮไลทส์ าคญัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีความเช่ือในเร่ืองเทพเพื่อขอพรเทพทนัใจ 

 

   

 

 

  

 

  

 

รูปท่ี4.1 แผนท่ีเมืองยา่งกุง้  

ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki 

 4.1.1  การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 

  4.1.1.1  การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว 

 การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า  ส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก

ความส าคญั และความน่าสนใจของสถานท่ีนั้น นอกจากนั้นผูจ้ดัท า พิจารณาถึง ความเหมาะสม

ย่างกุ้ง 
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เร่ืองเวลา และการเดินทาง ซ่ึงมีการจดัเรียงตามช่วงเวลาให้เหมาะกบัสถานท่ีท่องเท่ียวตามเส้นทาง

ดงัน้ี 

เวลา 5.00 กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ยา่งกุง้ 

 

รูปท่ี4.2 แผนท่ีการเดินทางจากประเทศไทย-พม่า  

ช่วงเชา้  ยา่งกุง้-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย(ีพระนอน ตาหวาน)-เจดียช์เวดากอง 

รูปท่ี4.3 แผนท่ีการเดินทางจาก ยา่งกุง้-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย(ีพระนอน ตาหวาน)-เจดียช์เวดา

กอง 
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ช่วงบ่าย พระงาทตัย-ีพระเจดียสุ์เล-เจดียโ์บตะทาวน(์เทพ ทนัใจ) 

 

รูปท่ี4.4 แผนท่ีการเดินทางจากพระงาทตัยี-พระเจดียสุ์เล-เจดียโ์บตะทาวน์(เทพ ทนัใจ) 

4.1.2  การศึกษาค้นคว้า เกบ็รวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 

         การศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก าหนดข้ึนนั้น ผูจ้ดัท า

ไดท้  าการคน้ควา้ จาก Internet และ จากการสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

4.1.2.1  สถานท่ีท่องเท่ียวพม่า 

สถานท่ีท่องเท่ียวในพม่า ท่ีผูจ้ดัท าเลือกมาแต่ละท่ีนั้น ผูจ้ดัท าตอ้งการเผยแพร่ช่ือเสียงและสถานท่ี

ท่องเท่ียวเหล่าน้ี เน่ืองจากพม่านั้นมีสถานท่ีสักการะบูชาอยูม่าก และคนชอบนิยมท่ีจะมากราบไหว้

บูชา ท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจสถานท่ีนั้นไดแ้ละรู้ขอ้มูลความเป็นมาเก่ียวกบัสถานท่ีนั้นๆไดม้าก

ข้ึน 

1.   พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี 

ท่ีมา https://blog.bangkokair.com/ 
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รูปท่ี 4.6 พระตาหวาน  

ท่ีมา https://pantip.com/topic/31923608 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี  

 เพราะองคใ์หญ่มีดวงตาสวยงามเป็นประกาย ขนตางอนเห็นไดช้ดั ความงดงามท่ีสุดใน

ประเทศพม่าโดยเฉพาะดวงตาของท่านเป็นแกว้ผลิตมาจากประเทศญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ รวมไปถึงพระ

จีวรท่ีมีความพล้ิวไหวเหมือนจริง  และเม่ือเดินมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน้ี์  ตรงท่ี

พระบาทมีภาพวาดประกอบดว้ยลายลกัษณ์ธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย 

รูปมงคล 108 ประการ 

 

2.  เจดียช์เวดากอง 

 
รูปท่ี 4.7 เจดียช์เวดากอง  

ท่ีมา https://tourkrub.co/tours/8576-yangon-1d-dd.html 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 เพราะเจดียช์เวดากอง มีขา้พิพิธพนัธ์ ท่ีแสดงภาพวตัถุท่ีอยูบ่นยอดเจดียมี์เล่าต่อกนัมาวา่ คนท่ี

มีทรัพยสิ์นมากเม่ือยงัมีชีวติ คร้ันเสียชีวติไปแลว้ ไดส้ั่งลูกหลานไหน้ าทรัพยสิ์นมาไว ้ ณ ยอดเจดีย์

เชวดากอง เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตระกูลตนเอง ชาวพม่าน้ีเนน้ใหส้ละทรัพยสิ์นเพื่อพุทธศาสนา ละ
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เวน้ความโลภ มีพระพุทธรูปประจ าวนัเกิดใหส้ักการะและสรงน ้าตามจ านวนปีเกิด บรรยากาศ

บริเวณพระธาตุชเวดากองร่มเยน็ 

 

3.  พระงาทตัย ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 พระงาทตัยี 

ท่ีมาhttp://www.pailongdoo.com/2017/01/nga-htat-gyi-pagoda.html 
 

 
รูปท่ี 4.9 รูปภาพเก่ียวกบัพุทธประวติับนผนงัวดั 

ท่ีมาhttp://www.pailongdoo.com/2017/01/nga-htat-gyi-pagoda.html 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 วดังาทตัจีมีพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัของพม่า ประชาชนมานิยมกราบไหว ้โดย

ผูช้ายพระพม่าจะกราบไหวพ้ระแบบนัง่ยองๆส่วนผูห้ญิงจะนัง่ขดัสมาธิลงกบัพื้น ท่ีน่ีจะมี

พระพุทธรูปปรางคส์มาธิ แบบศิปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น บริเวณรอบๆองคพ์ระ

ประธานก็จะมีพระพุทธรูปประจ าวนัเกิด ใหผู้ค้นไดส้ักการะดว้ย โดยการสักการะนั้นกระท าไดโ้ดย

การสรงน ้า ประดุจดงัสงน ้าพระในวนัสงกรานต ์และจ านวนคร้ังท่ีสรงน ้าถือตามอายหุากแหงน
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หนา้สักนิดมองบนผนงัวดัก็จะไดพ้บกบัภาพวาดท่ีแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติั ท่ีมีบรรยาย

ทั้งภาคภาษาพม่าและภาษาองักฤษ 

 

4.  พระเจดียสุ์เล 

 

 

-  

 

 

 

รูปท่ี 4.10 พระเจดียสุ์เล  

ท่ีมา www.zimmerhaekel.com 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 เพราะตั้งอยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้ และสร้างข้ึนมากวา่2,000 ปีท่ีแลว้ เพื่ออุทิศใหก้บัซูเล่นตั ซ่ึง

เป็น 1 ใน 4 ผนีตัจ านวน 37 ตน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดียช์เวดากอง ท่ีประชาชนชาว

พม่านบัถือและใหค้วามเคารพบูชาเจดียสุ์เล เจดียเ์ป็นทรงแปดเหล่ียมดว้ยบวัมาลยัเถาสามชั้นท่ี3มี

ทรวดทรงงดงาม สูง 157 ฟุต ชาวพม่านบัถือสุเลเจดียว์า่เป็น “หวัใจ” ของเมืองหลวงยา่งกุง้ ในขณะ

ท่ีเจดียช์เวดากอง เป็น “จิตวิญญาณ” ของชาวพม่าและมอญ 

 

5.  เจดียโ์บดาทาวน์ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 ทางเขา้ภายในเจดียโ์บดาทาวน์  

ท่ีมา http://www.oceansmile.com/Phama/JadiBodatow.htm 
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รูปท่ี 4.12 เทพทนัใจ  

ท่ีมา https://travel.mthai.com/world-travel/71912.html 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 เจดียโ์บดาทาวน์ แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1000 นาย เม่ือเขา้สู่เจดียโ์บดาทาวน์เราก็ไดเ้ดินตรง

ไปยงัหอ้งสีทองท่ีอยูด่า้นหนา้ซ่ึงดา้นในสุดเป็นท่ีประดิษฐานพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้ แล้วยงัมี พระเข้ียวแก้ว ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นตูก้ระจก อยู่ใกล้ๆกบัวิหารพระทองค า และ

ดา้นซ้ายม้ือจะมีรูปป้ัน นตัโบโบจี หรือ เทพทนัใจ ซ่ึงชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหวบู้ชา ดว้ย

เช่ือวา่อธิษฐานขอส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

 

6.  ร้านของฝาก 

 
รูปท่ี 4.13ตลาดสก๊อต  

ท่ีมา https://readme.me/p/1901  

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี 

 ท่ีน่ีเป็นแหล่งศูนยร์วมของฝากทุกชนิด เป็นตลาดท่ีมีสินคา้หลากหลายมาก ตั้งแต่อาหาร

นานาชนิด เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี, ไมแ้กะสลกั, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรัก

ปิดทองต่างๆ, ถว้ยชามจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ และแจกนัเจียระไนโบราณ, ผา้ไหมลายต่างๆ ตลาด
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น้ีสร้างโดยนายสก๊อต ซ่ึงเป็นชาวองักฤษ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด มีอาคารหลายหลงั

เช่ือมต่อกนัหลายหลงั มีสินคา้วางขายแทบทุกชนิด  คลา้ยจตุจกัรและสยามบา้นเรา 

 

4.1.3  การเดินทาง 

 4.1.4.1  การเดินทางจากกรุงเทพฯ – พม่า โดยสายการบินนกแอร์  

 เน่ืองจากเวลาท่ีเราเดินทางเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ผูจ้ดัท าจึงไดเ้ล็งเห็นว่าสมควรจะเดิน

เดินทางโดยเคร่ืองบินเพื่อจะไดเ้ป็นการล่นระยะในการเดินทาง และเป็นการอ านวยความสะดวก

แก่นกัท่องนกัท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้เวลาเท่ียวอยา่งเต็มท่ีสายการบินท่ีผูจ้ดัท าเลือกคือ 

สายการบินนกแอร์ เพราะมีการบริการท่ีดี ประหยดั และมีเท่ียวบินท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 เคร่ืองบินโดยสาร สายการบินนกแอร์  

ท่ีมา https://www.finnomena.com/taspong/nok-781-25/  

4.1.4.2  รถมินิบสั 

สาเหตุท่ีเลือกรถมินิบสัเน่ืองจากสะดวกและสบายแก่นกัท่องเท่ียวท่ีนัง่สามารถปรับไดมี้

เขด็ขดันิรภยัเพื่อความปลอดภยั และมีหอ้งน ้าในตวั 
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รูปท่ี 4.15 รถมินิบสัปรับอากาศ  

ท่ีมา  http://www.taladtourmag.com/ad/62/เช่ารถบสั-ภสัสร 

4.1.4 ขั้นตอนการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ 

  - ประสานงานกบัสายการบิน เพื่อทราบตารางเวลาในการเดินทาง  

  - ประสานงานกบัร้านอาหาร 

  - ประสานงานกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อทราบถึง วนั เวลาในการเขา้ชม 

  - ประสานงานกบัรถโคช้ในพื้นท่ี เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

4.1.5 ขั้นตอนในการน าเสนอโปรแกรมให้บริษัทพจิารณาถึงความเหมาะสมในการวางขาย 

  - น าโปรแกรมท่ีคิดข้ึนมาเขียนโครงร่าง ส่งให้พนกังานท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจสอบ

  ถึงความสมบูรณ์ของโปรแกรม วา่ วนั เวลา สถานท่ี ร้านอาหาร มีความเหมาะสม

  หรือไม่ 

  - น าส่ิงท่ีพนกังานท่ีปรึกษาแนะน า มาท าใหส้มบูรณ์ โดยการพิมพเ์ป็นเอกสารราย 

  การทวัร์พร้อมแนบรูปภาพใหเ้รียบร้อย และน าส่งพนกังานท่ีปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง  

  -   เม่ือไดรั้บการตอบรับจากพนกังานท่ีปรึกษาวา่ โปรแกรมมีความเหมาะสมและ  

  สมบูรณ์ ก็จดัท าเอกสารรายการทวัร์ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อยื่นเสนอให้กบัทางบริษทั

  พิจารณาเพื่อวางขายต่อไป 

4.2 การคิดราคาขายโปรแกรมการท่องเที่ยว “ประเทศไทย-พม่า” 

 การคิดราคาขาย โปรแกรม  “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” 
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1 วนั ของบริษทั ควอลิต้ี เอก็ซ์เพรส จ ากดั โดยสายการบินนกแอร์ 

ค่าใช้จ่ายคงที ่(Fixed Cost) 

ล าดับ 

ที่ 
รายการ 

ราคา 
หมายเหตุ 

กรุ๊ป 1 ท่าน 

1. 
ค่ารถมินิบสัรวมน ้ามนัตลอดการเดินทาง 

 3,000 บาท/คนั 
3,000.00 200.00 

*คิดตน้ทุนท่ี 

ลูกคา้ 15ท่าน 
2. ค่ามคัคุเทศก ์1,500 บาท/วนั 1,500.00 100.00 

3. ค่าผูน้ าทวัร์ 1,500 บาท/วนั 1,500.00 100.00 

รวมค่าใช้จ่ายคงที ่ 6,000.00 400.00 

ตารางท่ี 4.1 การค านวณค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายผนัแปร (Variable Cost) 

ล าดับ 

ที่ 
รายการ 

ราคา 
หมายเหตุ 

กรุ๊ป 1 ท่าน 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 20 ท่าน  86,000.00 4,300.00  

2. ค่าอาหาร ภคัตาคาร  20 ท่าน 2,000 /2โตะ๊  4,000.00 200.00  

3. ค่าประกนัภยั 20 ท่าน 600.00 30.00  

4. ค่าตัว๋เคร่ืองบินผูน้ าทวัร์ 1ท่าน 4,300.00 286.67 

*คิดตน้ทุนท่ี 

ลูกคา้ 15 

ท่าน 

5. 
ค่าประกนัภยัของผูน้ าทวัร์ 

 1 ท่าน 
30.00 2.00 

6. ค่าขนม + เคร่ืองด่ืม ระหวา่งการเดินทาง   1,000.00 66.67 

7. 
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (ค่าน ้าแขง็, ค่าเคร่ืองด่ืม

คนขบั) 
500.00 33.33 

รวมค่าใช้จ่ายผนัแปร 96,430.00 4,918.67  

 

ดงันั้น เม่ือรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด / กรุ๊ป               = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร  

                                                                      = 6,000 +96,430 บาท 

ตารางท่ี 4.2 การค านวณค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่องเท่ียว 
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                                                                            = 102,430 บาท 

          ค่าใชจ่้ายทั้งหมด / 1 ท่าน          = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 

                                                                             = 400 + 4,918.67 บาท 

ดงันั้น ราคาตน้ทุน / 1 ท่าน            = 5,318.67 บาท  

          ค่าภาษี 7 %                                                = 5,318.67 + 372.31 บาท 

                                                               = 5,690.98 บาท 

          ตอ้งการก าไรท่ี 1,500/ 1 ท่าน                   = 5,690.98 + 1,500 บาท 

ดงันั้นตน้ทุนราคาขาย / 1 ท่าน                           = 7,190.98 บาท 

 แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทางบริษทัต้องการตั้งตวัเลขท่ีสวยงามและมีความน่าเช่ือถือและ

เหมาะสม เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้มีความสนใจ ทางบริษทัจึงขายทวัร์ในราคา 8,999 บาท / 1 ท่าน 

ดงันั้น ก าไรจากการขายต่อ 1 ท่าน จะอยูท่ี่ 8,999 – 7,190.98 =  1,808.02 บาท 

          ก าไรจากการขายทั้งหมดจะอยูท่ี่       = (8,999 x 15) – 102,430 

                                                                    = 134,985 – 102,430 

                                                                    = 32,555 บาท 

          จากการค านวณค่าใช้จ่ายขา้งตน้ เป็นเพียงการค านวณตน้ทุนท่ีลูกคา้ จ  านวน 15 ท่านเท่านั้น 

ซ่ึงจ านวนท่ีตอ้งการขายจริงอยูท่ี่ 16 ท่าน ถา้ค านวณการขายตามจ านวนท่ีตอ้งการจะไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 

                                        = ราคาขาย x จ านวนคนท่ีตอ้งการขายจริง 

                                        = 8,999 บาท x 18 คน = 161,982 บาท  

 จากการค านวณจะเห็นไดว้า่ หากขายไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการ จะท าใหร้ายไดข้องบริษทัถึง

จุดคุม้ทุน เน่ืองจากเป็นการก าหนดจ านวนคนท่ีตอ้งการขายไวต้ั้งแต่แรก แต่จากตารางขา้งตน้จะ

เห็นไดว้า่ กรุ๊ปทวัร์สามารถรับไดเ้ตม็อตัราอยูท่ี่ 20 ท่าน เพราะฉะนั้น ถา้มีการขายเพิ่มไดถึ้ง 18 ท่าน

รายไดจ้ากอีก 2 ท่าน ถือเป็นรายไดท่ี้เป็นก าไรของบริษทัโดยตรง 
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4.3 รายละเอยีดการเดินทาง โปรแกรม ประเทศไทย-พม่า “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า 

นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” 

tour Code : DD4230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก าหนดการเดินทาง 

วนัองัคารที ่1 มกราคม 2562      

 

 

 

 

“สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิค์ูเ่มอืงพมา่ 

นมสัการ 5 มห าบชูาสถาน” 

ยา่งกุง้ 1 วนั 
สายการบนินกแอร(์DD) 
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วนัท่ี 1  

วนัองัคารที ่1 มกราคม 2562 
กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย(ีพระนอน ตาหวาน)- 
เจดีย์ชเวดากอง-วดังาทตัจี-พระเจดีย์สุเล -เจดีย์โบตะทาวน์(เทพ ทนัใจ)-ตลาด 
สก๊อต-ดอนเมือง 

05.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยเท่ียวบินท่ี DD4230  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง
ใหก้บัทุกท่าน 
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการ
เดินทางใหก้บัลูกทวัร์ 

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ 
(เวลาท่ีเมียนมาร์ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

07.15 น. ไดเ้ดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดงกรุงยา่งกุง้และไดผ้า่นการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี
เรียบร้อย จะมีการน าลูกทวัร์ทุกท่าน พาไปวดัแรกของ 
ทริป 

08.15 น.  น าท่านสู่วดัท่ี (๑)พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) ซ่ึงเป็นพระนอนท่ี
มีความสวยงามท่ีสุดและองคพ์ระมีลกัษณะแบบพระพม่าคือหนา้หวาน และท่ีโดด
เด่นขององคน้ี์คือตาหวาน สีสันหนา้ตาตลอดจนสีเล็บสดใสท่ีบริเวณพระบาทมี
ภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็น
ม่ิงมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลาย
ลกัษณะธรรมจกัรขา้งละองคใ์น
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และ
ลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล
108 ประการ พระบาทมีลกัษณะ
ซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของ
ไทย  
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10.15 น. น าท่านสู่วดัท่ี(๒)พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ 
มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 
เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาว
พม่า จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยู่ใน
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบั
ร้อยองค์ มีซุ้มประตูส่ีด้านยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและ
พลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์
ไดบ้รรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจา้
จ  านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปี
มะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่าแลชาวต่างชาติพากนัสักการะทั้งกลางวนัและ
กลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยา่งน่าอศัจรรยไ์ม่
ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระ
ประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากอง 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัสะ (๓ จบ) 
ธมัภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ  
ปะฐะมงั กะกุสันธงั สุวณัณะฑณัธงั ธาตุโย ฐสัสะติ  
ทุติยงั โคนาคะมะนงั ธมัมะกะระณงั ธาตุโย ฐสัสะติ  
ตะติง กตัสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐสัสะติ  
จะตุตะถงั โคตะมะ อฏัฐเกสะ ธาตุโย ฐสัสะติ  
ปัญจะมงั อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมงัธาตุโยฯ 

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภคัตาคาร (เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร) 
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14.30 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๓) วดังาทตัจี ซ่ึงมีพระพุธรูปองคใ์หญ่ คือหลวงพ่องาทตัจี แปลว่า 
หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 5 ชั้ น เป็น
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง ม า ร วิ ชั ย ท่ี
แ ก ะ ส ลั ก จ า ก หิ น อ่ อ น ท ร ง
เคร่ืองแบบกษตัริย  ์เคร่ืองทรงเป็น
โลหะส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงั
จะเป็นไม้สัแกะสลักทั้งหมดและ
สลกัป็นลวดลายต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง 
(สมยัมณัฑเลย)์ 

15.30 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๔) พระเจดีย์สุเล เป็นเจดียต์ั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่างกุง้ เป็นพื้นท่ี
ภูมิศาสตร์ส าคญัของการเมืองพม่าร่วมสมยั ตามต านานระบุว่าเจดียถู์กสร้างข้ึน
ก่อนเจดียช์เวดากองในช่วงพระพุทธเจา้ยงัมีพระชนมชี์พอยู ่ท  าใหเ้จดียอ์งคน้ี์เก่าแก่
กว่า  2 ,500  ปี  ต านานระบุว่ า
สถานท่ีส าหรับก่อสร้างเจดียช์เว
ดากองได้รับการแนะน าจากนะ 
เก่าแก่ของเมืองท่ีสถิตอยู่บริเวณ
เจดียซู์เล 

16.30 น. จากนั้นน าท่านเดินสู่วดัสุดทา้ย (๕) เจดีย์โบตะทาวน์  ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ เจดีย์
นายทหาร 1,000 นาย ไดส้ร้างเจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เส้น 
ก่อนท่ีจะน าไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา้ไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลชิ้ด    นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายใน
บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองค า ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระ
พุธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวติัว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก
เคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑ์กลัป์กตัตาในอินเดียท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่าย
พนัธมิตรท่ีถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยต่์อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจดั
แสดงท่ีพิพิธภณัฑว์กิตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซา้ยมือจะเป็นรูปป้ัน นดัโบโบ 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดการเดินทาง โปรแกรม 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตสุดวสิัยต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั*** 

ยี หรือ “เทพทนัใจ” ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่
เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 

 
วธีิการสักการะเทพทนัใจ 

น าดอกไมผ้ลไมโ้ดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนกลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจ
ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย)จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค ์20, 
50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามา
เก็บไว ้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของเทพทนัใจ ท่านก็จะสมตามความ
ปราถนาท่ีขอไว ้
 

18.00 น. น าทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคง
เป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ให้ท่านไดเ้ลือก
ชมและเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายใน
ราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน 
ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจนัทร์) 

19.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินยา่งกุง้ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
21.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินขากลบั DD 4239 
22.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความ

ประทบัใจ 
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หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมาย

ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ 

จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ไดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือ

เดินทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง

เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมีการ

เปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาเขา้ออกปกติอีกทางทวัร์จะตอ้งเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิ่มอีกท่าน

ละ 1,000 บาท** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายุ

ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้  

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณี

มีความประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน)  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

4.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

5.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

6.น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น ้าหนกั 20 กิโลกรัม)  

7.ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ ** 

ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท (ระยะเวลา 1-7 วนั) 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท (ระยะเวลา 8-10 วนั)  
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท) 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

  (รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้น

บาท) 

8.ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 

9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียม

หนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน  

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญ

หายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าทิปมคัคุเทศก ์และพนกังานขบัรถ อนัเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของท่าน 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
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4.4 ช่องทางในการจัดจ าหน่าย 

 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของทางบริษทันั้นมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 ช่องทางหลกัๆ คือ 

4.3.1 เวบ็ไซตข์องบริษทั https://www.qetour.com/  

รูปภาพท่ี 4.16 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

4.3.2 Page Facebook ของบริษทั www.facebook.com/ Quality Express 

 

รูปท่ี4.17 หนา้ Page Facebook 
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4.3.3 Application for mobile phone & tablet ของบริษทั QE Tour 

 

รูปภาพท่ี 4.18 Application ของบริษทั 

 

4.3.4  แอพพลิเคชัน่ Line ของทางบริษทั @qualityexpress 

รูปภาพท่ี 4.19 QR CODEและหนา้ไลน์@ของบริษทั 
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

 จากการท าโครงงาน “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่า นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” นั้น เป็น

การจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ของบริษทั ควอลิต้ี เอกเพรส จ ากัด เน่ืองจากช่วง

เทศกาลปีใหม่ ในปีท่ีผา่นๆ มานั้นท าให้ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางไปเท่ียวประเทศพม่า จึงตอ้งคน้ควา้หา

ขอ้มูลเก่ียวกบั เส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านของฝาก รวมไปถึงร้านอาหาร อยา่งละเอียดและหลาย

ขั้นตอน 

 หลงัจากการด าเนินการท าโครงการเสร็จส้ินแล้วนั้นท าให้ตวัผูจ้ดัท าเองได้มีการเรียนรู้

เก่ียวกบั การจดัท าโปรแกรมการเดินทาง การก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว การศึกษาและเรียนรู้

แหล่งท่องเท่ียวของประเทศพม่าและเม่ือโปรแกรมการเดินทาง เสร็จสมบูรณ์ ท าให้ทางบริษทั มี

โปรแกรมการเดินทางให้ลูกคา้เพิ่มข้ึน และถา้มีการวางขาย ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัทางบริษทั

อีกดว้ย  

 5.1.2  ขอ้จ ากดัหรือปัญหาในการจดัท าโครงงาน 

  - เน่ืองจากเวลาท่ีท าโครงงาน และเวลาท่ีตอ้งการวางขาย กระชั้นชิดเกินไป ท าให้

  ไดร้าคาตัว๋เคร่ืองบินท่ีสูงกวา่ปกติ 

  - ไม่สามารถเดินทางไปส ารวจสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตวัเองได ้

 5.1.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้น 

  - เน่ืองจากเป็นเส้นทางท่ีเราไม่คุน้เคย ดงันั้นการหาขอ้มูลจาก Internet ควรหาจาก

  หลายๆ เวบ็ไซต ์เพื่อความแน่นอน และไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  - ไดน้ าความรู้ท่ีไดศึ้กษาในห้องเรียน ไปใชใ้นการท างานจริง 

  - ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานในรูปแบบของบริษทั 

  - ไดส้ัมผสักบัการท างานจริง และ แกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

 5.2.1  ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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  - ช่วงแรกของการปฏิบติัสหกิจศึกษา ยงัไม่มีทกัษะและความช านาญในหลายๆ 

  เร่ือง เช่น การจองทวัร์ผา่นระบบ การติดต่อขอ contract rate เป็นตน้ 

 5.2.3  ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจ 

  - ควรตั้งใจ และขยนัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เสมอ 
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Visiting 5 Myanmar's sacred places 

นางสาว ณิชา ม่วงทอง 

ภาควชิา การโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 

e-mail : yoe-eiei@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 บริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรส จ ากดั ด าเนิน

ธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 

พร้อมทั้ งน าเสนอบริการใหม่ๆโดยมุ่งเน้นการ

บริการท่ีจะท าให้ลูกคา้รู้สึกไดว้่าคุม้ค่างบประมาณ

จากท่ีเคยสัมผสั  โดยค านึงถึงความตอ้งการของ

ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการ

บริการของทางเรา ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการศึกษา

ถึงความตอ้งการของลูกคา้ และส่ิงท่ีผูจ้ดัท าไดพ้บ

คือลูกค้าต้องการตัวเ ลือกใหม่ๆท่ีเดินทางโดย

เคร่ืองบินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการ

คิดคน้โปรแกรมการท่องเท่ียว โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือ 1) ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในเส้นประเทศพม่า 2) 

เพ่ือสร้างโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวในเสน้ทาง

ยา่งกุง้ จากการศึกษาท าให้ผูจ้ดัท าไดท้ราบเก่ียวกบั

ขอ้มูล สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ของฝากของ

พม่าตลอดจนศึกษาวิธีการและรายละเอียดในการ 

จักท าโปรแกรมเส้นทางการท่องเ ท่ียวจนเกิด

โปรแกรมน าเท่ียว “สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่เมอืงพม่า 

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน” เดินทาง1วนั ในราคา 

8,999 บาท ซ่ึงลูกคา้จะได้ท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ี

ต่างๆ ของพม่า เช่น ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสน์เจาทตั

ยี(พระนอนตาหวาน)-มหาวชิยเจดีย์-เจดีย์ชเวดา

กอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) -พระงาทัตยี-

ตลาดสก๊อตเป็นตน้ทั้งน้ีโปรแกรมดงักล่าวจะมีการ

จดัวางจ าหน่ายผา่นหนา้เวบ็ไซต ์www.qetour.com/, 

Facebook Fan page และ Line @ ของบริษทั เพื่อ

จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ท่ีมีความสนใจท่ีจะเดินทางและ

ใชบ้ริการของทางบริษทั ควอลิต้ี เอกเพรส จ ากดั 

ค าส าคญั : พม่า/ โปรแกรมทวัร์ 

Abstract 

 Quality Express Co., Ltd. is a full-service 

travel agency that aims to offer affordable service 

prices and the highest satisfaction of the travelers. 

According to the increasing demand of new plane 

traveling destinations during the New Year 

festival, the author wished to make a new tourist 

program which purposed to: 1) study the tourist 

routes in Burma,2) make tourist programs in 

Rangoon. After studying and gathering 

information about interesting tourist attractions, 

restaurants and souvenirs in Burma. The author, 

then, created a new traveling one-day trip program 

named ‘Visiting 5 Myanmar’s sacred places. The 

program costs 8,999 in Thai Baht. With this price, 

the customers will be able to visit many places 

such as Yangon - Reclining Buddha (Chedi) - 

Maha Chishi Pagoda - Shwedagon Pagoda - Bote 

Town (The Goddess) - The Lord Buddha and 

Scottish Market. The program will be soon 

available through company’s website: 

www.qetour.com. The customers, who are 

interested in this program, can also contact through 



 

facebook fan page or the Line ID of Quality 

Express Company Limited. 

Keywords : Myanmar’s/ Tour Program 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 สหภาพพม่า (Union of Myanmar) เป็น

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีลักษณะ

พิ เศษ คือ  เ ป็น เพี ยงประ เทศ เ ดี ยวในภู มิภาค

ตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อ

กบั 2 ประเทศ ซ่ึงป็นแหล่งอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่ของ

โลก ได้แก่ จีน และ อินเดีย แต่เดิมชาวตะวนัตก

เรียกประเทศน้ีว่า Burma จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 

2532 พม่าไดเ้ปล่ียนช่ือประเทศเป็น Myanmar ช่ือ

ใหม่น้ีเป็นท่ียอมรับจากองคก์ารสหประชาชาติ แต่

บางชาติเช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร 

ไม่ยอมรับการเปล่ียนช่ือน้ี เ น่ืองจากไม่ยอมรับ

รัฐบาลทหารท่ีเป็นผูเ้ปล่ียนช่ือ ปัจจุบนัหลายคนใช้

ค  าวา่ Myanmarแต่ชาวพม่าเรียกประเทศตนเองวา่ม

ยะหม่า   

 จุดแขง็ของการท่องเท่ียวของเมียนมาร์คือ

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีมากมาย รวมทั้ง

วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตท่ีชาวพม่ายงัคงยึดถือ

ปฏิบติั เช่น การไปวดั ไปท าบุญ ไปนัง่สมาธิ  อีกทั้ง

แหล่งโบราณสถานของพม่าเป็นแหล่งโบราณ

สถานท่ียงัมีชีวติ มีชีวติของผูค้นในชุมชน ไม่ใช่เป็น

อุทยานประวติัศาสตร์ท่ีมีแต่ซากโบราณสถานท่ีไม่

มีคนอยู่ แต่โบราณสถานในเมียนมาร์ยงัมีผูค้นอยู่

อาศยัร่วมกนั และคนเหล่านั้นยงัคงดูแลบ ารุงรักษา

สถานท่ีแห่งนั้ นๆ ไว้ด้วย ส่วนจุดอ่อนของการ

ท่องเท่ียวของเมียนมาร์เป็นเร่ืองการจัดการส่ิง

อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ถนนหนทาง 

รถน าเท่ียวต่างๆ ท่ียงัคงไม่สะดวกนัก แต่เป็นส่ิงท่ี

พฒันาได ้ นายอู เย เมียตตนั ประธานสมาคมไกด์

ท่องเท่ียวในเมียนมา กล่าวว่าป้ายเตือนดงักล่าวจะ

สามารถสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเ ท่ียวด้าน

มารยาทและพฤติกรรมให้เหมาะสมกบัประเทศท่ี

มากด้วยวฒันธรรมอย่างเมียนมา และขอ้แนะน า

ส าหรับนักท่องเท่ียวซ่ึงสอดคล้องกับวฒันธรรม

อาเซียนอยา่งหลากหลาย อาทิ ควรเคารพความเช่ือ

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน หา้มซ้ือขายงานศิลปะเก่าแก่

ท่ีผิดกฎหมาย ไม่ควรจบัศีรษะคนเมียนมา ห้ามจูบ

ในท่ีสาธารณะ ห้ามรบกวนการสวดมนต์และ

พิธีกรรมศาสนา ห้ามแตะตวัพระ ห้ามท าร้ายและ

ซ้ือขายสตัวป่์าผิดกฎหมาย เป็นตน้ 

 จากปัญหาขา้งตน้ผูจ้ดัท า จึงไดน้ าความรู้

ท่ีได้จากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัมาปรับใช ้

และได้จ าท าเส้นทางการเดินทางท่องเท่ียว ใน

โครงงาน “สักการะ ส่ิงศัก ด์ิ สิท ธ์ิ คู่ เ มืองพม่ า 

นมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” 

ขั้นตอนการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเทีย่ว 

          ใน ส่วนของการจัด เต รียม เส้นทางการ

ท่องเท่ียวนั้น ผูจ้ดัท าไดท้ าการปรึกษากบัพ่ีเล้ียงและ

อาจารย์ท่ีปรึกษาเก่ียวกับเส้นทางพม่าท่ีจะไป

สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ียงัไดมี้การหาคน้หา

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและหนังสือแนะน าการ

ท่องเท่ียวประเทศพม่า ได้พบส่ิงท่ีน่าสนใจใน

ประเทศพม่า เช่น ย่างกุ้งเป็นสถานท่ีท่ีมีว ัดให้

นกัท่องเท่ียวไดม้าสกัการะบูชาแลว้ลว้นมากไปดว้ย

ความศรัทธา แลว้นอกจากน้ีศิลปะและวฒันธรรมยงั

น่าสนใจอีกดว้ย เช่น เจดียโ์บดาทาวน์ ณ กรุงยา่งกุง้ 

ซ่ึงเป็นไฮไลท์ส าคญัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีมีความ

เช่ือในเร่ืองเทพเพื่อขอพรเทพทนัใจ 



 

 

วตัถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเท่ียวและเรียนรู้

วฒันธรรมของประเทศพม่าและเพ่ือสร้างโปรแกรม

การเดินทางท่องเท่ียวสกัการะในประเทศพม่า   

ขอบเขต 

1. ขอบเจตของพ้ืนท่ีจดัท าโครงงาน 

- สถานท่ีในการจดัท าโครงการ บริษทั ควอลิต้ี 
เอกซ์เพรช จ ากดั 

2. ขอบเขตของประชากร 

-นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเดินทางท่องเท่ียวในเสน้ทาง 
“ประเทศไทย-พม่า”  

3. ขอบเขตของระยะเวลา 

- ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

4. ขอบเขตดา้นเน้ือหาและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 

-ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวม

ไปถึงท่ีพกัท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าโครงการจาก
ฐานขอ้มูลของทางบริษทั  

-ศึกษาวธีิในการจดัท าโปรแกรมการเดินทางจาก 
พนกังานบริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช จ ากดั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. บริษทัควอลิต้ีเอกซ์เพรช จ ากดัสามารถขยายกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการเดินทาง      

สามารถสร้างรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนใหก้บับริษทั 

2.บริษทัควอลิต้ีเอกซ์เพรช จ ากดัสามารถเพ่ิมเสน้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดมี้ทางเลือกท่ีจะไหวส้กัาระ
เพ่ิมมากข้ึน 

3.บริษทัควอลิต้ีเอกซ์เพรช จ ากดัตอบสนองความ

พึงพอใจและตอ้งการไดต้ามความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้

4.ท าใหลู้กคา้ไดรู้้จกักบัสถานท่ีท่องเท่ียง

สกัการะบูชาและวฒันธรรมของประเทศพม่าได้
มากข้ึน 

5.เพ่ิมรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ินเพราะมีนกัท่อง
เดินทางไปเยอืนเพ่ิมข้ึน  

6.สามารถท าให้ผู ้สนใจได้มีความรู้เก่ียวกับการ

จดัท าเส้นทางและได้ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างไดม้ากข้ึน 

 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดเสน้ทางในการท่องเท่ียว 

2.ศึกษา คน้ควา้ข้อมูลเก่ียวกับ สถานท่ีท่องเท่ียว 

การขนส่งและ ร้านอาหาร 

3 .  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่ างๆ  ท่ี 

 เก่ียวขอ้ง 

4. ก าหนดตารางเวลาการเดินทางของโปรแกรม 

5. ค านวณราคาตน้ทุน และราคาขาย 

6. น าเสนอโปรแกรมทวัร์ให้ทางบริษทัพิจารณาถึง

ความเหมาะสมท่ีจะวางจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่งโปรแกรมการเดินทาง 

 



 

ผลการปฏบิัตงิานตามโครงงาน 

 ปัจจุบันบริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรช จ ากัด 

ใหค้วามส าคญักบัธุรกิจน าเท่ียวแลว้ไดถื้อก าเนิดข้ึน

เพ่ือสานต่อธุรกิจด้านการท่องเ ท่ียวและเป็นท่ี

ยอมรับของวงการท่องเ ท่ียวมานาน ด้านการ

ท่องเท่ียวและการบริการ โดยท่ีเร่ิมจากการด าเนิน

ธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ (INBOUND) ไดท้ า

ตลาดดา้นการท่องเท่ียวหลายประเทศ อาทิเช่น จีน, 

ไตห้วนั, มาเลเซีย, ฮ่องกง เป็นตน้ มาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ดังนั้ นคณะผู ้บริหารจึงได้เล็งเห็น

ศกัยภาพในการติดต่อประสานงาน จากทีมงานมือ

อาชีพ พร้อมบริการจดัน าเท่ียวเส้นทางต่าง ๆ รอบ

โลก ไม่วา่จะเป็น ทวัร์ไทย, ทวัร์จีน, ทวัร์ไตห้วนั, 

ทวัร์พม่า, ทวัร์อินเดีย, ทวัร์เวียดนาม, ทวัร์สิงคโปร์, 

ทวัร์เกาหลี, ทวัร์ญ่ีปุ่น, ทวัร์ยุโรป, ทวัร์อเมริกา, 

ทวัร์ออสเตรเลีย, ทวัร์อียิปต์, ทวัร์รัสเซีย และอีก

หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก (OUT BOUND) เราก็

พร้อมยินดีให้บริการ ไม่ว่าแบบกรุ๊ปเหมา ดูงาน 

พกัผ่อน ฮนันีมูน หรือล่องเรือส าราญทัว่โลก และ

เราย ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน (BSP.) 

IATA สามารถออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไดท้ัว่โลก

และตัว๋รถไฟ JAPAN RAIL PASS 

อธิบายโปรแกรม 

05.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  

06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบิน

นกแอร์แอร์เอเชีย   

07.15 น. ไดเ้ดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดงกรุ

งยา่งกุง้ 

08.15 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๑) พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) 

10.15 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๒) พระมหาเจดย์ีชเวดา

กอง 

12.15 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

14.30 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๓) วดังาทตัจ ี 

15.30 น. น าท่านสู่วดัท่ี (๔) พระเจดย์ีสุเล 

16.30 น. น าท่านเดินสู่วดัสุดทา้ย (๕) เจดีย์โบตะ

ทาวน์   

17.30 น. น าทุกท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ี 

ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต 

21.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย

การบินนกแอร์ 

22.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอน

เมือง กรุงเทพฯ 

 

 

7. วางจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ ของบริษทั      

รูปท่ี 2 หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 

รูปท่ี 3 เพจเฟสบุค๊ของบริษทั 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 ไลน@์ของทางบริษทั 

สรุปผล 

 จากการท าโครงงาน“สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

คู่เมืองพม่านมสัการ 5 มหาบูชาสถาน”นั้นเป็นการ

จดัท าเสน้ทางกาท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ของบริษทัค

วอลิต้ีเอกเพรสจ ากดั เน่ืองจากช่วงเทศกาลปีใหม่ใน

ปีท่ีผ่านๆมานั้นท าให้ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางไปเท่ียว

ประเทศพม่า จึงต้องค้นคว้าหาข้อมูลเ ก่ียวกับ 

เส้นทาง สถานท่ีท่องเท่ียวร้านของฝากรวมไปถึง

ร้านอาหารอยา่งละเอียดและหลายขั้นตอนหลงัจาก

การด าเนินการท าโครงการเสร็จส้ินแลว้นั้นท าให้ตวั

ผู ้จัดท า เองได้มีการเ รียนรู้ เ ก่ียวกับการจัดท า

โปรแกรมกาเ ดินทางการก าหนดเส้นทางการ

ท่องเท่ียวการศึกษาและเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวของ

ประเทศพม่าและเม่ือโปรแกรมการเดินทางเสร็จ

สมบูรณ์ท าใหท้างบริษทัมีโปรแกรมการเดินทางให้

ลูกคา้เพ่ิมข้ึน และถา้มีการวางขาย ก็จะเป็นการเพ่ิม

มูลค่าใหก้บัทางบริษทัอีกดว้ย 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณบริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรส จ ากัด 

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน

ขอขอบพระคุณ บริษทั ควอลิต้ี เอกซ์เพรส จ ากัด 

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ

ใหข้อ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงานฉบบัน้ี

จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความ

เข้า ใจกับ ชีวิตของการท างานจ ริง ซ่ึงผู ้จัดท า

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง. 

บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความคิดเห็นพนกังานท่ีปรึกษา 

 

โครงงานของนกัศึกษาสหกิจในเร่ือง “สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองพม่านมสัการ 5 มหาบูชาสถาน” 

เป็นโปรแกรมท่ีมีผลต่อลูกทวัร์ มีประโยชน์อย่างมากท าให้ทางบริษทัมีโปรแกรมทวัร์มากและ

หลากหลายโปรแกรม แต่ในคร้ังน้ีเป็นการท่ีนกัศึกษาเขา้มาช่วยเป็นส่วนหน่ึงในการท าโปรแกรม

ทวัร์ ช่วยในการวิเคราะห์โปรแกรม ท าให้บริษทัมีแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการจดัไปสถานท่ี

ต่างๆในคร้ังถดัไป และท าให้บริษทัมีช่องทางการขายโปรแกรมทวัร์เพิ่มข้ึนและมีกลุ่มลูกคา้ท่ีรู้จกั

และเขา้ถึงมากข้ึนอีกดว้ยนบัวา่เป็นประโยชน์กบัทางบริษทัอยา่งมากเลยครับ 

นเรศ เพช็รัตน์ 
28 กนัยายน 2561 
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