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บทคดัย่อ 
 

           วตัถุประสงคข์องกระทรวงการท่องเท่ียวฟิลิปปินส์ ไดร่้วมมือกบัฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เปิดแผนการตลาดเชิง

รุกจบักลุ่มนกัธุรกิจ และนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ พร้อมบินตรงกรุงเทพฯ-เซบู เมืองธุรกิจและท่องเท่ียวใหญ่อนัดบั

สองของฟิลิปปินส์ หวงัเช่ือมเสน้ทางการบินและท่องเท่ียวรอบอาเซียนครบวงจรมากข้ึน กระทรวงการท่องเท่ียว

ฟิลิปปินส์ เผยถึงการพฒันาและการเติบโตของการท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์วา่ ฟิลิปปินส์เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมี

ทรัพยากรธรรมชาติดา้นการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวทาง

ทะเล เน่ืองจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะใหญ่นอ้ยจ านวนมากถึง 7,641 เกาะ ซ่ึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

ของฟิลิปปินส์จะเป็น เกาหลี ญ่ีปุ่น ยโุรป และอเมริกา ส าหรับนกัท่องเท่ียวจากอาเซียนและประเทศไทยยงัถือวา่

ไม่มากนกั แต่จากความส าเร็จของการร่วมมือกนัในกลุ่มเออีซี (AEC) ไดส่้งสัญญาณเชิงบวกทั้งในดา้นของการ

ลงทุน การด าเนินธุรกิจ และการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศท่ีมีแนวโนม้เติบโตเพ่ิมข้ึน ส าหรับการเปิดเส้นทางการ

บินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู นั้นเป็นหน่ึงในแผนพฒันาเส้นทางการบินให้เช่ือมต่อกบัเมืองส าคญัของฟิลิปปินส์เพ่ิม

มากข้ึน ผูจ้ดัท าจึงเห็นโอกาสในการจดัท าท่องเท่ียวในประเทศฟิลิปปินส์โดยเส้นทางบินตรงกรุงเทพ-เซบู 4วนั2

คืน โดยทางบริษทัทวัร์ไดจ้ดัน าเท่ียวโดยเนน้สถานท่ีส าคญัของประเทศฟิลิปปินส์ไดแ้ก่ กางเขนโบราณ ต่อดว้ย 

โบสถ(์Basilica Minore del Santo nino) ออสลอบ (Oslob) ลองเรือบงักา้ เกาะเซบู Blood Compact Shire และ 

ช็อคโกแลตฮิลล(์Chocolate Hill) จะเป็นประตูบานใหม่ของการท่องเท่ียวท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัฟิลิปปินส์

เพ่ิมมากข้ึน โดยเสน้ทางการบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซบู 

ค าส าคัญ : ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์/ เสน้ทางการบิน/ เซบู  
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ABSTRACT 
 The Philippines Department of Tourism work together with Philippines airlines and have 
planned an aggressive strategy plan. The target markets for this plan are businessmen and young 
tourist. This plan includes a direct flight from Bangkok to Cebu, the second biggest tourist 
destination of the Philippines. Furthermore, they are planning to make Cebu as part of an ASEAN 
destination. Philippines’ tourism reveals that Philippines has become a popular tourist destination, 
as shown by a continuous development and improvement of the tourism department.  
 Philippines is one of the countries which comprises of mostly natural resources for 
tourism, especially the coast and island.  Philippines is surrounded by 7,641 islands. A large 
number of tourists come from many countries, such as Korea, Japan, Europe and America. 
However, there are not many Thai tourists as compared to other countries.  Nevertheless, AEC 
group (ASEAN economic community) has shown an opportunity for investment and business. 
This will affect the number of tourists which is expected to rise continuously. A newly direct 
flight from Bangkok to Cebu is one of the important business strategies to expand a connection 
for domestic flights. 
 We found an opportunity to implement a tourist plan from Bangkok to Cebu for 4 days 
and 2 nights. This trip will include popular tourist destinations, which are; Magellan's cross, 
Basilica Minore del Santo nino, Oslob, Bunga, Blood Compact Shire and Chocolate hill.  After 
all, a new direct flight will increase the number of tourists by encouraging people to come to the 
Philippines. 
Keywords : Philippines Airlines / flight route / Cebu 
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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบนับริษทั พราวด์ฮอลิเดยแ์อนด์ ทวัร์ จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจน าเท่ียวมากวา่ 20 ปี

นั้น เป็นธุรกิจการให้บริการในดา้นการท่องเท่ียวซ่ึงมีการท างานท่ีเป็นระบบแบบแผนถึงแมว้่าจะ
เป็นบริษทัขนาดกลางแต่ก็มีระบบในการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนมีเป้าหมายการด าเนินงาน
นโยบายท่ีเด่นชดัและไดรั้บความไวว้างใจและความพึงพอใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมากรวมไปถึง
การจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทั พราวด์ฮอลิเดยแ์อนด์ ทวัร์ จ  ากดั จะท าโปรแกรมท่ี
แปลกใหม่จึงท าใหส้ามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทั้งน้ีผูจ้ดัท าและทางบริษทัจึงไดร่้วมกนัจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้
เดินทางอยา่งรวดเร็วโดยใชส้ายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ท่ีเปิดเส้นทางใหม่บินตรง คือกรุงเทพ-
เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ด้านแผนการประชาสัมพนัธ์เส้นทางการบินใหม่นั้ น ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงการท่องเท่ียวฟิลิปปินส์จดัท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ รวมถึงเชิญส่ือมวลชน
และบริษทัตวัแทนท่องเท่ียวชั้นน าร่วมส ารวจเส้นทางการท่องเท่ียวในเซบู โดย ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
ไดต้ั้งเป้าผูม้าใชบ้ริการเส้นทางใหม่เบ้ืองตน้อยูท่ี่เดือนละ 1,200 คน โดยท่ีฟิลิปปินส์ไดต้อ้นรับผูม้า
เยอืนชาวต่างชาติทั้งหมด 2,882,737 คน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.43 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
ค.ศ. 2016) ผูม้าเยือนจากภูมิภาคเอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียใตร้วมกนัคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 60.72 ในขณะท่ีผูม้าเยอืนจากทวีปอเมริกาและจากทวีปยุโรปมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อย
ละ 18.52 และร้อยละ 11.26 ตามล าดบั รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศฟิลิปปินส์ ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นส่ิงแปลกใหม่ซ่ึงประเทศน้ียงัไม่ค่อยไดรั้บความนิยมในการท่องเท่ียว และจะ
ได้กระตุ้นยอดขายทัรว์ของบริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ ทัวร์ จ  ากัด ฉะนั้นทางบริษัทจึงท า
โปรแกรมการท่องเท่ียว โดยใชช่ื้อโปรแกรมวา่ “เซบู-ออสลอบ-โบโฮล 4 วนั 2คืน” 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือการสร้างโปรแกรมท่องเท่ียวใหม่ให้กบัสถานประกอบการ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายนอกประเทศและยงัสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้กบับริษทั รวมไปถึง
สร้างประสบการณ์ในการเดินทางรูปแบบใหม่ให้กบับริษทัและนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ซ่ึงก่อนหน้า
นั้นคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาโปรแกรมทวัร์ของทางบริษทั พราวด์ฮอลิเดยแ์อนด์ทวัร์ จ  ากดั ทางบริษทั
ไดเ้คยจดัท าโปรแกรมทวัร์เส้นทางทางจากกรุงเทพ-เซบู ประเทสฟิลิปปินส์ โดยใชเ้วลาในการบิน
หลายชั่วโมง และยงัตอ้งต่อเคร่ืองอีกหน่ึงคร้ัง ท าให้ลูกทวัร์ท่ีมาใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ
ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษามาว่า สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ได้เปิดเส้นทางใหม่บินตรงจาก
กรุงเทพ-เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยไม่ตอ้งต่อเคร่ืองและใชเ้วลาในการเดินทางเร็วกวา่ก่อน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวโดยสายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์เส้นทางกรุงเทพ-

เซบูประเทศฟิลิปปินส์ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียว ในเมืองเซบู เมืองออสลอบและ เกาะโบโฮล 
 1.2.3 เพื่อจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ใหก้บับริษทั 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
1.3.1.1. บริษทั พราวดฮ์อลิเดยแ์อนด ์ทวัร์ จ  ากดั 
1.3.1.2.สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเซบู เมืองออสลอบและ เกาะโบโฮล 

1.3.2ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

1.3.3 ขอบเขตดา้นขอ้มูล 
1.3.3.1ค้นหาและศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต เช่น Google, 
Wikipedia และเวป็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
1.3.3.2สัมภาษณ์จากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

  1.3.3.3เอกสารรายการน าเท่ียวของบริษทั  พราวดฮ์อลิเดยแ์อนด ์ทวัร์ จ  ากดั 
  1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1ไดท้ราบรายละเอียดของเส้นทางการท่องเท่ียวในเมืองเซบู เมืองออสลอบและ เกาะโบ
โฮลประเทศฟิลิปปินส์ 

1.4.2สถานประกอบการสามารถน าขอ้มูลการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวโดยใชเ้ท่ียวบิน
ของสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์บินตรงจากกรุงเทพ-เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ไปเป็นประโยชน์
ในการท าโปรแกรมการท่องเท่ียวในเส้นทางอ่ืนๆได ้

1.4.3 สามารถเพิ่มสินคา้ทางการท่องเท่ียประเทศฟิลิปปินส์ให้กบับริษทัและเป็นการขยาย
เครือข่ายเส้นทางการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของบริษทัอีกดว้ย   

1.4.4สามารถสร้างความประทบัใจในการท่องเท่ียวของลูกทวัร์ ท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการต่อ
เคร่ืองเหมือนเม่ือก่อนอีกแลว้ เพื่อประหยดัเวลาในการเดินทาง และยงัเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวไดอี้ก     
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1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
1.5.1ก าหนดหวัขอ้ในการศึกษาท าโครงงานกบัอาจาร์ยท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาว่า

ต้องการท าเร่ืองการท่องเท่ียวโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ไปสู่กรุงเทพ-เซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

1.5.2น าหวัขอ้ท่ีก าหนดไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษารวมไปถึงเรียบเรียงหวัขอ้โครงงาน 
รายละเอียดใหค้รอบคลุมกบัเน้ืองานท่ีตอ้งการและตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

1.5.3ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน 
1.5.4ศึกษาข้อมูลการเดินทางโดยใช้สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์และขั้นตอนการจดั

รายการน าเท่ียวในเส้นทางจาก กรุงเทพ-เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
1.5.5เก็บเรียบเรียงขอ้มูล โดยทางผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาจากรายการน าเท่ียวของ  

บริษทัพราวดฮ์อลิเดยแ์อนด ์ทวัร์จ  ากดัและรวบรวมสถานท่ีต่างๆจากการออกทริปในสถานท่ีจริง 
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บทที2่ 
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาสหกิจเร่ือง “สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง
กรุงเทพ-เซบูประเทศฟิลิปปินส์” คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี เอกสารทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฎิบติังานหรือช่วยให้โครงงานส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์

2.1 ประวติัและรายการน าเท่ียวเมืองเซบู 
2.2 ประวติัและรายการน าเท่ียวเมืองออสลอบ 
2.3 ประวติัและรายการน าเท่ียวเกาะโบโฮล 
2.4 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัธุรกิจจดัน าเท่ียว 
2.6 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.7 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสายการบินไทยและสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ประวตัิและรายการน าเทีย่วเมืองเซบู 
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีเกาะมากท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก เพราะ

ประกอบดว้ยเกาะมากถึง 7,107 เกาะ ซ่ึงแต่ละเกาะก็มีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไป ทั้งธรรมชาติ 
ภาษา วฒันธรรม วิถีชีวิต "เมืองเซบู" (Cebu) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความคึกคกัและน่าสนใจไม่แพเ้มือง
ไหนในฟิลิปปินส์ แถมยงัมีความคลา้ยกบัเมืองภูเก็ตในบา้นเราเลยทีเดียวและเป็นอีกหน่ึงเมืองอนั
เล่ืองช่ือของประเทศฟิลิปปินส์ 

เมืองเซบู (Cebe) ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตใ้นภูมิภาค Visayas มีฐานะเป็นจงัหวดัหน่ึง
ของประเทศฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 365 ไมล์ เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติหลากหลาย 
ทั้งทอ้งทะเล และป่าเขา เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองแห่งน้ีก็คือแนวชายฝ่ังท่ีแคบและมีท่ีราบสูง
หินปูน พร้อมกบัท่ีราบชายฝ่ังอนังดงาม มีภูเขาสูงชนัอนัโดดเด่น สูงถึง 1,000 เมตร ประกอบดว้ย 
44 ชุมชน และ 7 เมือง ซ่ึงรวมทั้งพื้นท่ีเกาะต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ดว้ย  

ในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยถูกปกครองโดยสเปน จึงท าให้เราไดเ้ห็นกล่ินอายความเป็นสเปน
หลงเหลืออยู ่อยา่งในเมืองเซบูซิต้ี (Cebu City) ยงัคงมีบา้นเรือนท่ีมีสีสันสดใส พร้อมทั้งยวดยาน
พาหนะท่ีตกแต่งประดบัปะดาให้มีลวดลายและสีสันฉูดฉาด สวยงาม ซ่ึงเป็นแตกเอกลกัษณ์อย่าง
หน่ึงของเซบู พร้อมทั้งเมืองแห่งน้ีเคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั จึงท าให้มีวฒันธรรมต่างถ่ินผสมผสาน
อยูด่ว้ย 
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รูปท่ี 2.1 ภาพเมืองเซบู 

ท่ีมา : https://travel.kapook.com/view126182.html 
 

2.1.1กางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) 

 
 

รูปท่ี 2.2 รูปภาพกางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) 
ท่ีมา : https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298460-d320852-r216761918 

                กางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) ซ่ึงมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีต เป็นการเร่ิมตน้คริสตศ์าสนาบนผืนแผน่ดินน้ี แต่ภายหลงัจาก
ท่ีนายพลแมคเจลลนัถูกสังหาร ไมก้างเขนก็ถูกท าลายลงดว้ยชนพื้นเมืองท่ีต่อตา้น แต่ภายหลงัเม่ือ
สเปนกลับเข้ามาอีกคร้ังพบว่า  เศษซากของไม้กางเขนย ังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจาก
คริสตศ์าสนิกชน ชาวพื้นเมือง สร้างความประหลาดใจแก่สเปนเป็นอยา่งยิ่ง เพราะไม่คิดวา่จะยงัมีผู ้
นบัถืออยู ่จึงมีการสร้างไมก้างเขนข้ึนใหม่อีกคร้ัง และเศษซากของไมก้างเขนเดิม ถูกบรรจุไวใ้นไม้
กางเขนอนัใหม่ ชาวพื้นเมืองจึงเรียกท่ีน่ีวา่ Magellan’s Cross เพื่อเป็นเกียรติแก่ เฟอร์ดินานด์ แมค
เจลลนั ผูเ้พาะบ่มเมล็ดพนัธ์ุแห่งคริสตศ์าสนาใหง้อกงามในประเทศฟิลิปปินส์ ภายในมีเศษซากของ
ไมก้างเขนยงัคงถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งดี ไมก้างเขนน้ีสร้างตั้งแต่ 21 เมษายน 2064เก่าแก่มาก 

 
 

https://travel.kapook.com/view126182.html
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2.1.2. โบสถ ์Basilica Minore del Santo Nino 

 
 

รูปท่ี 2.3 โบสถ ์Basilica Minore del Santo Nino 
ท่ีมา : https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298460-d320854-r216761344 
จากนั้นก็มาชมโบสถ์ Basilica Minore del Santo Nino โบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ

ฟิลิปปินส์ สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2108 โดยนกัล่าอาณานิคมชาวสเปน ชม “ The Heritage of Cebu 
Monument” “ เป็นอนุเสาวรียซ่ึ์งถ่ายทอดประวติัความเป็นมาของเมืองเซบูและประติมากรรมภาพ
เหตุการณ์ส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ในประวติัศาสตร์ของเมืองเซบู ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อนุเสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างโดยศิลปินทอ้งถ่ิน Eduardo Castrilloเร่ิมตน้การก่อสร้างในเดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2540 การก่อสร้างเสร็จส้ินและเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2543  ในบริเวณใกลเ้คียงมี
กางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) ซ่ึงมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
รุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีต เป็นการเร่ิมตน้คริสตศ์าสนาบนผนืแผน่ดินน้ี 
2.2 ประวตัิและรายการน าเทีย่วเมืองออสลอบ 
 เมืองออสลอบ OSLOB ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบู เป็นเป้าหมายส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของประเทศฟิลิปปินส์ เพราะสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีมีเกาะท่ีสวยงามจ านวนมาก ทะเลสวยน ้ าใส 
ช่วงเขตน ้ าต้ืนตดักับเขตทะเลลึกจะแบ่งเป็นสองสีสวยงามเขตน ้ าลึกเป็นสีเข้ม เขตน ้ าต้ืนสีใส
มองเห็นพื้นทะเลหาดทรายเซบู เม็ดทรายละเอียด เม่ือเทียบกบัทรายและทะเลของประเทศไทยมี
ความสวยงามใกลเ้คียงกนั หากส่งเสริมดีๆ “เกาะเซบู” จะมีความงดงามมากกวา่ “เกาะภูเก็ต” ไดใ้น
อนาคตแสงแดดแรง ทะเลสวย ชายหาดงาม บรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ ท าให้เซบูเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของนักด าน ้ าและต่างชาติท่ีนิยมมาพกัผ่อน อาบแดด นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีมาท่ีน่ีมากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นชาวญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย และอเมริกา ท่ีน่ีจึงเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบอนุรักษ์
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริง  

https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298460-d320854-r216761344
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รูปท่ี 2.4 จุดนดัพบ “ฉลามวาฬ” ท่ีเกาะออสลอบ 
ท่ีมา http://www.nationejobs.com/content/worklife/afterwork/template.php?conno=1662 

2.2.1เรือบงักา้ (Bunga) 
บังก้า (Bunga)เป็นเรือท่ีมีโครงยื่นออกมาเหมือนขาแมงมุม ซ่ึงเป็นเรือท้องถ่ินของประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซ่ึงประเทศไทยไม่มี แต่ในประเทศเทศฟิลิปปินส์เป็นเรือท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป  เน่ืองจากมี
คล่ืนลมแรง เรือจึงตอ้งมีขามาคอยช่วยพยงุตวั ช่วยแกเ้ร่ืองโคลงเคลงของเรือ แต่ไม่ช่วยกนัคล่ืนสาด
กระเซ็น จึงท าใหค้ล่ืนมีความแรงท าใหน้ ้าซดัข้ึนมาบนเรือ 

 
รูปท่ี 2.5 เรือบงักา้ (Bunga) 

ท่ีมา http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9570000071746 
2.2.2ปลาฉลามวาฬท่ีออสลอป(Oslob) 

ปลาฉลามวาฬอาจจะดูเป็นสัตวท่ี์น่ากลวัเม่ือพูดถึง แต่ส าหรับชาวพื้นเมืองออสลอบ (Oslob) ของ
เกาะเซบู (Cebu) แลว้ ปลาฉลามวาฬ หรือท่ีชาวฟิลิปปินส์เรียกวา่ “butanding” ถือเป็นสัตวท่ี์ไร้พิษ
ภยัมากส าหรับพวกเขา ปลาฉลามวาฬ (หรือ Rhinodontypus) เป็นประเภทหน่ึงของปลาฉลาม ไม่
เหมือนวาฬ ท่ีเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม แต่ปลาฉลามเป็นหน่ึงในประเภทปลากระดูกอ่อนค่ะ ดงันั้น
เวลาเรียกตอ้งมีค าวา่ “ปลา” โดยเฉล่ียแลว้ปลาฉลามวาฬสามารถตวัยาวไดถึ้ง 43 ฟุต และหนกัถึง 
24,000 ปอนด์เลยค่ะ ท าให้เป็นปลาสายพนัธ์ุท่ีตวัใหญ่ท่ีสุด ค าวา่ ‘วาฬ’ ในช่ือก็มาจากขนาดตวัท่ี
ใหญ่มากของมนันัน่เอง  ปลาฉลามวาฬสามารถอา้ปากไดถึ้ง 4 ฟุต ภายในปากท่ียาวมากๆ ของมนัมี
ฟันมากกว่า 300 แถว แต่ฟันน้ีก็มีขนาดเล็กมากๆ เช่นกนั เล็กกวา่เม็ดขา้วสารอีกท าให้จริงๆ แลว้
ปลาฉลามวาฬไม่สามารถกดัหรือเค้ียวได้เลย แต่มนัจะใช้เหงือกท่ีเป็นเหมือนตวักรองในการจบั

http://www.manager.co.th/travel/viewnews.aspx?NewsID=9570000071746
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แพลงก์ตอนและปลาเล็กๆ แทน ปลาฉลามวาฬเป็นสัตวพ์นัธ์ุหายาก และจะยา้ยถ่ินฐานแค่ภายใน
เขตร้อนเท่านั้น ท าให้มนัอาศยัอยูแ่ต่ในบริเวณเส้นศูนยสู์ตรเพื่อรักษาความอบอุ่นและแหล่งอาหาร
ท่ีอุดมสมบูรณ์ ถึงจะอยู่แค่บริเวณเดียว แต่ปลาฉลามวาฬก็เดินทางไกลมากๆ ภายใน 3 ปีมนัจะ
เดินทางมากกว่า 8,000 ไมล์ แต่พวกมนัจะว่ายน ้ าช้ามากๆ เลยค่ะ โดยเฉล่ียประมาณ 3 ไมล์ต่อ
ชัว่โมงเท่านั้น ในฟิลิปปินส์จะพบปลาฉลามวาฬไดม้ากท่ีสุดท่ีออสลอบ เมืองเซบู ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สัตวน์ ้ าส่วนใหญ่กล่าวว่า ปลาขนาดใหญ่นั้นสามารถมีอายุไดถึ้ง 60 ปี แต่ก็มีนกัวิทยาศาสตร์บาง
กลุ่มเช่นกนัท่ีโตเ้ถียงวา่ ปลาฉลามวาฬสามารถมีอายไุดม้ากกวา่ 100 ปี หรืออาจถึง 150 ดว้ยซ ้ า  
 

 
 

รูปท่ี 2.6 ปลาฉลามวาฬท่ีออสลอป(Oslob) 
ท่ีมา https://th.blog.kkday.com/2017/09/27/trivia-whale-shark/ 

 
2.3ประวตัิและรายการน าเทีย่วเกาะโบโฮล 

เกาะโบโฮล( Bohol)เป็นส าคญัอีกเกาะหน่ึงของฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ 
เมืองหลวงของเกาะโบโฮล คือ Tagbilaranโบโฮลเป็นเกาะท่ีใหญ่เป็นอนัดับ 10 ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ ดว้ยพื้นท่ี 4,821 ตารางกิโลเมตร และแนวชายฝ่ัง 261 กม.รายไดห้ลกัของเกาะน้ีจึงมาจาก
การท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นรีสอร์ทสวยงามริมทะเล แหล่งด าน ้าลึกมากมายเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่เป็น
หน่ึงในสถานท่ีด าน ้ าสิบอันดับแรกของโลกแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมมากมายเกาะท่ีมีความ
หลากหลายเร่ืองการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ี
น่าสนใจ 

2.3.1 ภูเขาช็อกโกแลต (The Chocolate Hills) 
ภูเขาช็อคโกแลต (The Chocolate Hills) ตั้งอยูบ่นเกาะโบฮอล ทางตอนใตข้องกรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดในฟิลิปปินส์ มีความงดงามตามธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ ริมทะเลถูกประดบัไปดว้ยหาดทรายสีขาว มีสมบติัใตท้ะเลเป็นความงดงามท่ีนกัด าน ้ าพึง
ถวลิ แต่สถานท่ีท่ีท าให้โบฮอลมีเอกลกัษณ์โดดเด่นต่างจากท่ีอ่ืนก็คือ ดินแดนแห่งน้ี นัน่เองรูปทรง
ของช็อคโกแลตฮิลส์ คือเนินเขาลูกย่อมๆ ทรงกรวยคว  ่า ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งจะสมมาตร เรียงกนั

https://th.blog.kkday.com/2017/09/27/trivia-whale-shark/
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เป็นบริเวณกวา้ง ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 50 ตารางกิโลเมตร คาดวา่มีจ านวน 1,260 ถึง 1,776 ลูก ความ
สูงโดยเฉล่ียของเนินเหล่าน้ีอยูท่ี่ 30-50 เมตร ส่วนลูกท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความสูง 120 เมตร โครงสร้าง
เนินเหล่าน้ีเป็นหินปูน ท่ีถูกปกคลุมดว้ยตน้หญา้ โดยเนินเขาเหล่าน้ี เกิดจากฝีมือของธรรมชาติ ส่วน
ท่ีมาเรียกวา่ เนินเขาช็อกโกแลต มาจากดูลกัษณะคลา้ยกอ้นช็อคโกแลตกลมเล็ก หลายๆอนั มาอยู่
รวมกนัในท่ีเดียวกนัส่วนท่ีมาท่ีท าให้เกิดเนินเขาใหญ่เล็กข้ึนจ านวนมากน้ี คาดกนัวา่ ในอดีตชาติ
หลายลา้นปีก่อนบริเวณน้ีเป็นทอ้งทะเล และน่ีคือแนวปะการังอนัแสนจะสมบูรณ์ ต่อมาเวลาเปล่ียน
น ้าทะเลเกิดเหือดแหง้ หลงัจากนั้นก็เกิดการทบัถมของหินปูนนานวนัเขา้กลายเป็นเนินเขาเหล่าน้ี 

 
 

รูปท่ี 2.7 ภูเขาช็อกโกแลต (The Chocolate Hills) 
ท่ีมา https://travel.thaiza.com/amaze/184327/ 

 
2.3.2 Blood Compact Shire 
Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานท่ีร าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาว

ตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpiนกัส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มา
ตั้งถ่ินฐาน ในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si katunaผูน้ าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้  าการหลัง่โลหิตลง
ในแก้วไวน์ และท าการด่ืมเพื่อเป็นสัตยปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 
เผา่พนัธ์ุเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ.1565 ซ่ึงชาวฟิลิปปินส์เรียกการกระท าน้ีวา่ Sandugo 

 
 

รูปท่ี 2.8 Blood Compact Shire 
ท่ีมา https://www.flickr.com/photos/badzmanaois/6088729083 

https://travel.thaiza.com/amaze/184327/
https://www.flickr.com/photos/badzmanaois/6088729083
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2.3.3 โบสถ ์Baclayon 
โบสถ์ Baclayonเป็นนิกายโรมนัคาทอลิกของเกาะโบโฮล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ. 1596 และ

กลายเป็นชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองโบโฮล  โบสถ์แห่งน้ีได้รับการประกาศให้เป็น
สมบติัทางวฒันธรรมแห่งชาติ ของพิพิธภณัฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผน่ดินไหว
ขนาด 7.2 เกิดข้ึนท่ีโบโฮล และบริเวณใกลเ้คียง อาคารแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายอยา่งมาก จึงไดมี้
การบูรณะในปี 2013 และคาดวา่จะเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังในปี 2017 

 

 
รูปท่ี 2.9 โบสถ ์Baclayon 

ท่ีมา http://www.philippinetourism.in.th/bohol/bohol.html# 
 

2.3.4 ศูนยอ์นุรักษฟิ์ลิปปินส์ทาร์เซียและสัตวป่์า (The Philippine Tarsier and Wildlife 
Sanctuary)ช่ืนชมความน่ารักของลิงตวัจ๋ิวอยา่งทาร์เซียร์น่ีเอง ท่ีเป็นตน้แบบของเจา้ตุ๊กตาช่ือดงัอยา่ง 
“เฟอร์บ้ี” ทาเซียร์เป็นลิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีความยาวของล าตวัเพียง 10 – 14 ซม. และ
น ้ าหนกัตวัละประมาณ 80 – 150 กรัม เท่านั้น เป็นสัตวท่ี์หายากและเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ เช่ือกนัวา่
ทาร์เซียร์ไดสู้ญพนัธ์ุไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 20 ไม่เคยมีผูไ้ดพ้บเห็นมากวา่ 80 ปี จนคิดวา่มนัสูญ
พนัธ์ุไปแล้ว จนกระทั่งมีคนพบมันอีกคร้ัง แต่เราสามารถชมเจ้าสัตว์ตัวจ๋ิวน้ีได้ในถ่ินอาศัย
ธรรมชาติท่ีศูนยอ์นุรักษ์ฟิลิปปินส์ทาร์เซียและสัตวป่์า (The Philippine Tarsier and Wildlife 
Sanctuary) บนเกาะโบฮอล (Bohol) 

 

 
รูปท่ี 2.10 Tariers 

ท่ีมา https://travelblog.expedia.co.th/asia/bd08_feb2017/ 

http://www.philippinetourism.in.th/bohol/bohol.html
https://travelblog.expedia.co.th/asia/bd08_feb2017/
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2.4 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2015) เผยว่า“การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การ

เดินทางของมนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ี
อาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไป และเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของ
การท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายไดเ้ช่นการเดินทางเพื่อการพกัผอ่นการเดินทาง
เพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา (อาทิการแข่งขนักีฬา ซีเกมส์โอลิมปิก เป็นตน้) การเดินทางเพื่อการศึกษา 
การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อนการเดินทางเพื่อ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
2.4.1 ประเภทของการท่องเท่ียว   

2.4.1.1 การท่องเท่ียวภายในประเทศ(Domestic Tourism)หมายถึงผูอ้าศยัอยูภ่ายในประเทศ
ของตนเองหรือภายในประเทศนั้นๆ 

2.4.2.2 การท่องเท่ียวเขา้มาภายในประเทศ(Inbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพ านัก
อาศยท่ีัอ่ืนและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ 

2.4.3.3 การท่องเท่ียวนอกประเทศ(Outbound Tourism) หมายถึงผูท่ี้มีถ่ินพ านักอยู่ใน
ประเทศหน่ึงและออกเดินทางไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ 
2.4.2 รูปแบบของการท่องเท่ียว แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ดงัน้ี 

2.4.2.1 แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทาง
ธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน โดยอาจมีเร่ืองราวทางวฒัธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดย การจดัการการท่องเท่ียวในแหล่งนั้น จะตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศนั้น มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 2.4.2.2 แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction 
Standard) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความสนใจพิเศษของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีชดัเจนเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีสามารถเพิ่มเติมไดอี้กมากมายตามความนิยมของคนในแต่ละยุคสมยั เม่ือ
มีการระบุชัดว่ากิจกรรมนั้นๆ สามารถให้ความรู้และดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ ปัจจุบนัมีปรากฏอยู่
หลายๆ แห่ง ตวัอย่าง เช่น พิพิธภณัฑ์เฉพาะทางแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ MICE (Meeting & Incentives & Conventions & Exhibitions) 
เป็นตน้ 
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 2.4.2.3 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ (Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีความส าคญัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานท่ีหรืออาคาร

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่นโบราณสถาน 

อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภัณฑ์ วดั ศาสนสถาน และ

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

 2.4.2.4แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ(Natural Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการ

ท่องเท่ียว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นส่ิงดึงดูดใจให้นกัท่องเท่ียวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีอาจจะเป็นความงดงานตาม

สภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติสัณฐานท่ีส าคญัทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์

อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือเป็นสัญลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆสภาพแวดลอ้ทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

(Special Environmental Features) หรือสภาพแวดลอ้มท่ีมีคุณค่าทางวชิาการก็ได ้

2.4.2.5. แหล่งท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อการพกัผ่อนและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน ร่ืนรม บนัเทิง และ
การศึกษาหาความรู้ แมไ้ม่มีความส าคญัในแง่ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาศิลปวฒันธรรม แต่มี
ลกัษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น ยา่นบนัเทิงหรือสถานบนัเทิง สวนสัตว ์สวนสนุก
และสวนสาธารณะลกัษณะพิเศษ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา 

2.4.2.6 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural Attraction) หมายถึงหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
คุณค่าทาง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ
ทอดกนัมา แหล่งท่องเท่ียวประเภทน้ีประกอบดว้ย งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น การ
แสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผา่ เป็นตน้ ตวัอยา่งของแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัของประเทศไทยในประเภทน้ีได้แก่ ตลาดน ้ าด าเนินสะดวกงานแสดงของช้างจงัหวดั
สุรินทร์ งานร่มบ่อสร้าง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 

2.4.2.7 แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติ คือในการจดัท าเกณฑ์มาตรฐาน
ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวน ้าพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงคเ์พื่อเป็นกรอบแนวทางในการจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทน ้ าพุร้อน ธรรมชาติอย่างชดัเจน โดยเน้นในด้านการก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการบริการต่างๆ เน่ืองจากการท่องเท่ียวประเภทน้ีจะตอ้งค านึงถึงดา้นความปลอดภยัของนกั
ท่อง เท่ียวเป็นส าคญั และตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจาก
น ้าพุร้อน จดัเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึง ซ่ึงหากไม่มีการก าหนดมาตรฐานท่ี
ชัดเจน การด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียวใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าพุร้อนธรรมชาติได ้
นอกจากน้ี การจดัท าเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติ ยงัมีเป้าหมาย
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เพื่อให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลแหล่งท่องเท่ียวได้น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวของตนและยงัสามารถใช้เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
ของนกัท่องเท่ียวรวมทั้งเป็นการเพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน ้ าพุร้อนธรรมชาติของ
ประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน 

2.4.2.8 แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาด (Beach Attraction) หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อ
การท่องเท่ียว โดยมีชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายหาด ไดแ้ก่ 
การเล่นน ้า การอาบแดด กีฬาทางน ้า การนัง่พกัผอ่น รับประทานอาหาร เป็นตน้ 

2.4.2.9 แหล่งท่องเท่ียวประเภทน ้ าตก หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียวโดยมี
น ้ าตกเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวมาเยือนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความ
เพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ดกบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา
หาความรู้เขา้ไปด้วย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในแหล่งน ้ าตก ได้แก่ การว่ายน ้ า การนั่ง
พกัผอ่น รับประทานอาหาร การเดินส ารวจน ้าตก การล่องแก่งการดูนก และการตกปลา เป็นตน้ 

2.4.2.10 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทถ ้ า หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้ า 
หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใช้เพื่อการท่องเท่ียวโดยมีถ ้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความเพลิดเพลินและนนัทนาการในรูปแบบท่ีใกลชิ้ด
กบั ธรรมชาติและอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เขา้ไปดว้ย ซ่ึงกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เกิดข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ ้ า ได้แก่ การเขา้ชมบรรยากาศและหินงอกหินยอ้ยภายในถ ้ า 
การศึกษาด้านโบราณคดีของมนุษยย์ุคต่างๆ ท่ีเคยอาศยัในถ ้ า การนมสัการพระพุทธรูป การให้
อาหารสัตว ์การปิคนิคและรับประทานอาหาร เป็นตน้ 

2.4.2.11 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทเกาะ หมายถึง การประเมินมาตรฐานแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภท เกาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงมีจ านวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ตวัช้ีวดั 
โดยแต่ละตวัช้ีวดัมีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่าคะแนนรวมทั้งส้ิน 235 คะแนน โดย
การใหค้ะแนนจะใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบคุณค่าดา้นการท่องเท่ียวและความ เส่ียงต่อการถูก
ท าลายมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นแรงดึงดูดใจส าคญัส าหรับให้นักท่องเท่ียวเข้าไปเท่ียวชมแหล่ง 
ท่องเท่ียวส่วนองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความส าคัญของคะแนนรองลงมา และ
องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีความส าคญัของ คะแนน นอ้ยท่ีสุด 
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2.4.2.12 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติประเภทแก่ง หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวประเภทแก่ง 
หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดใชเ้พื่อการท่องเท่ียว โดยมีแก่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีดึงดูดใจให้นกัท่อง 
เท่ียวมาเยือน และมีวตัถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและนันทนาการในรูปแบบท่ีใกล้ชิดกับ 
ธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลกั ไดแ้ก่ การล่องแก่ง การพายเรือ การพกัแรม และการ
เดินป่า ซ่ึงอาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาธรรมชาติเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่การดูนก การส ารวจธรรมชาติ 
การศึกษาพนัธ์ุพืชต่างๆ เป็นตน้ 

 
2.5 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัธุรกจิจัดน าเทีย่ว 

พรบ. ธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ (2551) ธุรกิจน าเท่ียว” หมายความวา่ ธุรกิจเก่ียวกบัการ
น านกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว หรือเดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนโดยจดัให้มีบริการหรือ
การอ านวยความสะดวกอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างอนัไดแ้ก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก ์
หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2.5.1 องคป์ระกอบในการจดัน าเท่ียว  
 “แหล่งท่องเท่ียว”แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั จดัเป็นอุปทานการท่องเท่ียว ซ่ึง ปี

เตอร์ (Peter,1969 อ้างถึงในการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2545)ได้จดัหมวดหมู่ของแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็น 4 ประเภท ดงัน้ีคือ 
  2.5.1.1 แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ซ่ึงแสดงออกถึง ประเพณีต่างๆ (Traditional Attractions) 
  2.5.1.2 แหล่งท่องเท่ียวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซ่ึงแสดงถึงความ
งดงามในรูปแบบต่างๆของภูมิประเทศ 
  2.5.1.3 แหล่งท่องเท่ียวประเภทท่ีใหค้วามบนัเทิง (Entertainment Attractions) 

 2.5.1.4 แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั (Specific Attractions) 
ในส่วนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ไดจ้  าแนกแหล่งท่องเท่ียวออกเป็น 3 ประเภท คือ
1)แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 2)แหล่งท่องเท่ียวประวติัศาสตร์โบราณคดีและ 3)แหล่งท่องเท่ียว
ศิลปวฒันธรรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความบันเทิงนั้นจัดเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการ
นกัท่องเท่ียว 
 2.5.2. บริการการท่องเท่ียวคือ บริการท่ีรับรองการท่องเท่ียวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซ่ึง
ไม่ไดเ้ป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวแต่เป็นบริการท่ีรองรับความสะดวกสบายและความ
บนัเทิงแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงในบางโอกาสอาจเป็นตวัดึงดูดใจไดเ้ช่นกนั การบริการการท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินคา้ แหล่งบนัเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอ่ืนๆ ทั้งน้ี
รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆดว้ย 
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 2.5.3. ตลาดการท่องเท่ียวคือ เป็นการแสดงออกของอุปสงค ์(Tourism Demand) ซ่ึงมีความ
ปรารถนาในการท่องเท่ียวจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เพื่อเขา้ร่วมในกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ
และ เพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ (ปกติตลาดการท่องเท่ียวจะเนน้ท่ีนกัท่องเท่ียว) ซ่ึงในกระบวนการจดัการได้
รวมถึงการส่งเสริมและพฒันาการขายและการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย 
        โดยองคป์ระกอบหลกั 3 ดา้น ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยท่ี ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระบบยอ่ยทั้ง 3 เกิดข้ึน เม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ
หรือทัศนศึกษาซ่ึงอาจเป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงและจากการบริการท่ีเก่ียวข้องโดยปกติ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีใชไ้ม่มีวนัหมดเพราะรูปแบบการใชม้กัเป็นการสัมผสัแต่ภายนอกโดยไม่มี
การเคล่ือนยา้ยทรัพยากรใดๆ หรืออาจมีการชดเชยไดอ้ยูต่ลอดเวลาอยา่งไรก็ตาม ในกาท่องเท่ียวท่ี
เป็นจริงนั้น การใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรมกัมีการแปรรูปทรัพยากร และอาจไม่มีการค านึงถึงการ
สูญเสียหรืผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัระบบยอ่ยต่างๆ รวมทั้งผลต่อส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ในทางกลบักนั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นระบบอ่ืน เช่น ระบบชุมชน ระบบอุตสาหกรรม ฯลฯ อาจมีผลกระทบมาสู่ระบบ
ท่องเท่ียวด้วย ดงันั้นนัการท่องเท่ียวท่ีขาดระบบการจดัการท่ีดี เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งจึงเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ประสบความส าเร็จไดเ้ลย นอกจากองคป์ระกอบภายในระบบแลว้ การท่องเท่ียวยงัมี
ส่ิงแวดล้อมส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอีกหลายประการ เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ 
ส่ิงแวดลอ้ม โครงสร้าพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวฒันธรรม องคกร์และกฎหมาย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคญัของระบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
จะท าใหก้ารท่องเท่ียวประสบผลส า เร็จอนัเน่ืองมาจากระบบการจดัการท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องพฒันาระบบการจัดการท่ีดี เพื่อท่ีจะใช้เป็นกลไกในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
2.6 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

พรบ (2551) “พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว” หมายถึง การกระท าทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่วา่
การกระท านั้นนักท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้
หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรม
ภายนอกของนกัท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรม
ภายในของนกัท่องเท่ียว เป็นการท างานของอวยวัะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและ
อารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยาภายในจะมีความสัมพนัธ์กันโดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนด
พฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
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2.6.1องคป์ระกอบของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวนั้นมีองคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ คือ 
2.6.1.1 เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุกๆพฤติกรรมจะต้องมี

เป้าหมายในการกระท า เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ตอ้งการเกียรติยศโดยการแสดงให้
ผูอ่ื้นนเห็นวา่ตนเดินทางท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม 

2.6.1.2 ความพร้อม หมายถึง ความมีวฒิุภาวะและความสามารถในการท ากิจกรรม 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีน
หนา้ผาตอ้งมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้

2.6.1.3 สถานการณ์หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท า 
กิจกรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะควรกระท าในยาม
คล่ืนลมสงบไม่ควรท าในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 

2.6.1.4 การแปลความหมาย หมายถึง วธีิการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการท่ีพอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

2.6.1.5 การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนได้ตดัสินใจ
เลือกสรรแลว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทาง
ท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเพื่อพกัผ่อน ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทางและ
จดัการด าเนินการล่วงหนา้ในการกระท ากิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตั้งแต่
กิจกรรมการก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

2.6.1.6 ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระท าหน่ึงๆอาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้
หรืออาจตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้เช่น นกัท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทาง
ไวเ้พื่อมาพกัผอ่นวนัหยดุในประเทศไทย แต่ปรากฏวา่ในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน 
และท าให้สนามบินต้องปิดท าการเคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได้มีผลลัพธ์ท าให้
นกัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด ้

2.6.1.7ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่
บรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ จึงตอ้งกลบัมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธี
ใหม่ๆ มาตอบสนองความตอ้งการ หรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ี
เกินความสามารถ เช่น การก่อวินาศกรรมในเมืองมุมไบประเทศอินเดียในเดือน
พฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้ งใจจะเดินทางไปเมืองดังกล่าวจะต้องเกิดความ
ผิดหวงัพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยัและอาจลม้เลิกความตั้งใจในการเดินทาง 
หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 
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2.6.2 ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.6.2.1 ช่วยให้นักการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ของนักท่องเท่ียวและช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถหาหนทางแก้ไข้พฤติกรรมในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถใน
การตอบสนองของธุรกิจท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

2.6.2.2 ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
2.6.2.3 เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความตอ้งการของ

นกัท่องเท่ียวใหต้รงกบัชนิดของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ 
2.6.2.4ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ เพื่อความ

ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
2.7 แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสายการบินฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ 
 ในส่วนประวติัของความเป็นมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่ือสุวรรณภูมิ มีความหมายว่า 
"แผน่ดินทอง"เป็นช่ือท่ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานเม่ือวนัท่ี 
29 กนัยายน พ.ศ. 2543โดยใช้แทนช่ือเดิมคือ "หนองงูเห่า" พระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2545 
ตวัสะกดช่ือของสนามบินในอกัษรโรมนั คือ "Suvarnabhumi" ซ่ึงเป็นการสะกดตามหลกัการเทียบ 
อกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัแบบภาษาบาลีและสันสกฤต มิไดใ้ชร้ะบบการถอดอกัษรไทยเป็นอกัษร
โรมนัแบบถ่ายเสียงของราชบณัฑิตยสถานซ่ึงจะสะกดไดว้า่ "Suwannaphum" ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (IATA: BKK, ICAO: VTBS) เป็น สนามบิน ตั้งอยูท่ี่ ถนนเทพรัตน และ ทางพิเศษบูรพาวิถีใน
เขตต าบลหนองปรือและต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมือง 
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชยเ์ต็มรูปแบบอยา่งเป็นทางการเม่ือ
วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549 รัฐบาลไดก้  าหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศ
ยานหลกัของ ประเทศไทยแทน ท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนยก์ลางการบินในทวีป
เอเชีย อีกทั้งการเนน้พฒันาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ไดรั้บการจดัอนัดบั 1 ใน 10 
ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการดีท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอ
ควบคุมท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผูโ้ดยสารเด่ียวท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 
3 ของโลก (563,000 ตารางเมตร) ปัจจุบนัเป็น หน่ึงในท่าอากาศยานท่ีมีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผูโ้ดยสารมากเป็นอนัดบัท่ี 20 ของโลกและใน เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริการสายการบินท่ีท าการบินแบบประจ า 109 สายการบิน ซ่ึง
ถือวา่บริการตามจ านวนสายการบินมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (สามารถรองรับเท่ียวบิน 76 เท่ียว
ต่อชั่วโมงและผูโ้ดยสาร 45 ล้านคนต่อปี) และศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับ
สินคา้ได ้3 ลา้นตนัต่อปี) นอกจากน้ี ยงัมีทางหลวงพิเศษ ท่ีทนัสมยัซ่ึงเช่ือมต่อระหว่างท่าอากาศ
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ยานกรุงเทพมหานครและ นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด สายการบินหลายแห่ง ไดแ้ก่ การบิน
ไทย การบินไทยสมายล์ บางกอกแอร์เวย ์และเอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ส ได้ เลือกท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นศูนยก์ลางการบิน 
         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นท่ีประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ถนนเทพรัตน ประมาณกิโลเมตร
ท่ี 15 อยู่ในเขตต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงอยู่ห่างจากใจกลาง
กรุงเทพมหานครไปประมาณ 25 กิโลเมตร  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 1ใช้งบประมาณ
ก่อสร้างในกรอบวงเงิน 123,942.25 ลา้นบาท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีรันเวยข์นาน 2 เส้น กวา้ง
เส้นละ 60 เมตร ยาว 3,700 เมตร และ 4,000 เมตร ห่างกนั 2,200 เมตร และมีทางขบัขนานกบัทางวิ่ง
ทั้ง 2 เส้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่อากาศยานขาออกและขาเขา้ได้พร้อมกนั และมีหลุมจอด
อากาศยาน มีจ านวน 120 หลุมจอด (จอดประชิดอาคาร 51 หลุมจอด และจอดระยะไกลอีก 69 หลุม
จอด) รวมถึงหลุมจอดอากาศยานท่ีสามารถรองรับอากาศยานแอร์บสั เอ 380 ไดถึ้ง 5 หลุมจอดและ
ระยะไกลอีก3หลุมจอดท าให้สามารถรับได้สูงสุด 8 ล า รวม 8  หลุมจอด มีท่าเทียบรวม 51 จุด 
ในช่วงแรกของการก่อสร้าง ท่าอากาศยานมีศกัยภาพรองรับปฏิบติัการเท่ียวบินได7้6 เท่ียวบินต่อ
ชัว่โมง, ผูโ้ดยสารไดก้วา่ 45 ลา้นคนต่อปี และสินคา้ 3 ลา้นตนัต่อปี และหนา้อาคารผูโ้ดยสารหลกั
เป็นโรงแรมภายใต้เคร่ืองหมายการค้าโนโวเตล ซ่ึงมีจ านวน 600 ห้อง อีกทั้ งระหว่างอาคาร
ผูโ้ดยสารและโรงแรมก็มีอาคารจอดรถ 5 ชั้น จ  านวน 2 หลงั ซ่ึงสามารถรองรับรถยนตไ์ดถึ้ง 5,000 
คนั นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีจอดรถเหนือพื้นดินท่ีสามารถรองรับรถยนตไ์ดอี้ก 1,000 คนั และพื้นท่ีจอด
รถในระยะยาวท่ีสามารถรองรับรถยนตไ์ด ้4,000 คนั และรถโดยสารอีก 78 คนั 
 นอกจากน้ี ท่าอากาศยานไทยยงัมีแผนการท่ีจะขยายและปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิดว้ย
งบประมาณ 800 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มเป้าผูโ้ดยสารจาก 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 80 ลา้น
คนต่อปี ภายในปี พ.ศ. 2559 และยงัเพิ่มความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารภายในประเทศโดย
การลงทุนสร้างอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ และทางวิง่ท่ีสามเพิ่มข้ึนอีก 
2.7.1รายละเอยีดส่วนหลกัสนามบินสุวรรณภูมิสามารถประมวลได้ ดังนี ้
อาคารผูโ้ดยสารเป็นอาคารเด่ียว ช่วงกวา้งไม่มีเสากลางอาคาร มีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 563,000 ม.² 
มี 9 ชั้น รวมชั้นใตดิ้น 2 ชั้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ชั้นใตดิ้น (B2) - ชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้า (เปิดใชส้ายละ 1 ชานชาลา) 
 ชั้นใตดิ้น (B1) - สถานีรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของโครงการรถไฟฟ้าเช่ือมท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ชั้น 1 - สถานีรถโดยสาร ศูนยก์ารแพทย ์และส านกังานตรวจสอบไฟฟ้าท่าอากาศยานไทย

และศูนยค์วบคุมท่าอากาศยาน 
 ชั้น 2 - หอ้งโถงส าหรับผูโ้ดยสารขาเขา้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 ชั้น 3 - หอ้งนัง่เล่น จุดนดัพบ ร้านคา้ จุดตรวจ และเคาเตอร์ใหบ้ริการ 
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 ชั้น 4 - ห้องโถงส าหรับผูโ้ดยสารขาออกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จุดตรวจควบคุม
ภาษีศุลกากร ศูนยร์าชการบางแห่ง บูทสายการบิน และเคาเตอร์ขอ้มูลสนามบิน 

 ชั้น 5 - ส านกังานบริษทัการบินไทย และกลุ่มสายการบินสตาร์ อลัไลแอนซ์ 
 ชั้น 6 - ส านกังานสายการบิน 
 ชั้น 7 – ชั้นชมทศันียภาพ 

2.7.2สายการบินฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) 
ขอ้มูลทัว่ไป 
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เป็นสายการบินประจ าชาติของประเทศ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีฐานบินหลกัท่ีสนามบินนินอยอะควโิน่ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุงมะนิลา สาย
การบินแห่งน้ีก่อตั้งข้ึนมาเม่ือปี ค.ศ. 1935 ในนาม Philippine Aerial Taxi Company ก่อนจะเร่ิมท า
การบินพาณิชยแ์บบเต็มรูปแบบและเปล่ียนช่ือเป็น Philippine Airlines เม่ือปี ค.ศ. 1941 ส่งผลให้
เป็นสายการบินแรกและเป็นสายการบินท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในทวีปเอเชียท่ียงัคงด าเนินการภายใตช่ื้อเดิม
ตั้งแต่แรกเร่ิม 
เส้นทางการบิน 
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ใหบ้ริการเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศมากกวา่ 
100 เส้นทาง ครอบคลุมทวปีเอเชีย (และตะวนัออกกลาง) ยโุรป อเมริกาเหนือและโอเชียเนีย 
เท่ียวบินภายในประเทศ 
เส้นทางการบินภายในประเทศของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์มีทั้งหมด 31 จุดหมายปลายทางสู่เมืองส าคญั
และเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ 
เท่ียวบินต่างประเทศ  
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์มีทั้งหมด 72 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุม
ประเทศและเมืองส าคญัๆ ทั้งในเอเชีย ยโุรป อเมริกาเหนือและโอเชียเนีย 
ประเภทชั้นและน ้าหนกักระเป า 
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ใหบ้ริการทั้งหมด 5 ชั้นท่ีนัง่ ไดแ้ก่  
-ชั้นประหยดัสุด (Budget Economy)  
-ชั้นประหยดั (Regular Economy)  
-ชั้นประหยดัพรีเม่ียม (Premium Economy)  
-ชั้นธุรกิจโปรโม (Business Class Promo)  
-ชั้นธุรกิจพรีเม่ียม (Premium Business Class) 
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จ านวนสัมภาระและน ้าหนกัท่ีอนุญาตโดยทัว่ไป 
 
ช้ันทีน่ั่ง น า้หนักทีอ่นุญาต จ านวนสัมภาระสูงสุด 
ชั้นประหยดัสุด 10 กก. 2 
ชั้นประหยดั 20 กก. 2 
ฃั้นประหยดัเท่ียวบินQ300/Q400 10 กก. 2 
ชั้นประหยดัพรีเม่ียม 25 กก. 2 
ชั้นธุรกิจโปรโม 30 กก. 2 
ชั้นธุรกิจพรีเม่ียม 35 กก. 2 
 
*หมายเหตุ โดยทัว่ไปแลว้อตัราน ้ าหนักและจ านวนสัมภาระท่ีอนุญาต จะมีการเปล่ียนแปลงและ
แตกต่างออกไปตามเส้นทางบิน ทั้งน้ีควรตรวจสอบรายละเอียดเฉพาะเส้นทางบินก่อนเดินทางกบั
ทางสายการบินอีกคร้ัง 
สัมภาระพกพา 
สัมภาระถือข้ึนเคร่ืองตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีสัดส่วนโดยรวมไม่เกิน 115 เซนติเมตร 
โดยสามารถวางใต้เบาะท่ีนั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะภายในห้อง
ผูโ้ดยสารได้ นอกเหนือจากสัมภาระพกพาดงักล่าวแล้ว ผูโ้ดยสารแต่ละท่านสามารถน าของใช้
ส่วนตวัต่อไปน้ีข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 2 ช้ินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปน้ี 

 กระเป าสตางคสุ์ภาพสตรีหรือกระเป าถือขนาดเล็ก 
 เส้ือกนัหนาวหรือผา้ห่ม 
 กลอ้งถ่ายรูปหรือกลอ้งส่องทางไกลขนาดเล็ก 
 คอมพิวเตอร์แล็ปทอ็ปพร้อมกระเป า 
 หนงัสืออ่านในจ านวนท่ีเหมาะสม 
 อุปกรณ์เสริมของบุคคลทุพพลภาพ เช่น ไมเ้ทา้ค ้าเดิน 

บริการอ่ืนๆ ของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับเท่ียวบินท่ีมีระยะเวลาบินเกินกว่า 45 นาที ยกเวน้

เท่ียวบินท่ีใชเ้คร่ือง Q300 หรือ Q400 turbo prop 
 บริการจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษีบนเคร่ืองบิน 
 บริการอินเทอร์เน็ต โทรศพัท์มือถือ สัญญาณโรมม่ิง และชมรายการทีวี/ภาพยนตร์บน

เคร่ืองบิน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของเคร่ืองบินท่ีใช้ในเท่ียวบินนั้นๆ และอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม 
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 ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ใหบ้ริการรถเขน็แก่ผูโ้ดยสารทุพพลภาพและผูสู้งอายุ ทั้งเท่ียวบินขาเขา้
และขาออก ผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใชบ้ริการรถเขน็ จะตอ้งส่งเอกสารรับรองทางการแพทยใ์ห้
ทางสายการบิน 3 วนัก่อนวนัเดินทาง 

 บริการจองตัว๋เป็นหมู่คณะท่ีมากกวา่ 10 คนข้ึนไป 
 บริการเช่าเหมาล า (Charter Services) เพื่อการเดินทางเป็นกลุ่มในกรณีพิเศษ ฟิลิปปินส์แอร์

ไลน์มีบริการเช่าเหมาล าไปยงั 43 จุดหมายปลายทางใน 32 ประเทศ ติดต่อสอบถามได้ท่ี
อีเมลpr_charter@pal.com.ph 

 บริการประกนัภยัการเดินทางในราคาสุดพิเศษส าหรับผูโ้ดยสารของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 
 บริการคาร์โกส้ าหรับบรรทุกของหรือสินคา้ท่ีตอ้งการความระมดัระวงัเป็นพิเศษ รวมถึง

การขนส่งสัตวแ์ละพืชท่ีตอ้งดูแลเป็นพิเศษ 
เหตุผลท่ีควรบินกบัฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 

 
เท่ียวบินและเส้นทางบิน 
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ใหบ้ริการเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศมากกวา่ 
100 เส้นทาง ครอบคลุมทวปีเอเชีย (และตะวนัออกกลาง) ยโุรป อเมริกาเหนือและโอเชียเนีย 

 
อาหาร 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับเท่ียวบินท่ีมีระยะเวลาบินเกินกวา่ 45 นาที ยกเวน้เท่ียวบินท่ีใช้
เคร่ือง Q300 หรือ Q400 turbo prop 

 
รางวลั 
ปี ค.ศ. 2007 รางวลั Airline Turnaround of the Year 2007 จาก the Centre for Asia Pacific Aviation 
ปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น The Most Trusted Airline Brand for Filipino Consumers จาก 
Reader’s Digest 
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สัมภาระเดินทาง 
ส าหรับสัมภาระเช็คอิน ผูโ้ดยสารชั้นประหยดัสุดสามารถมีสัมภาระได ้2 ช้ินท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 10 
กก. ชั้นประหยดัสามารถมีสัมภาระได ้2 ช้ินท่ีมีน ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. ชั้นประหยดัพรีเม่ียมสามารถ
มีสัมภาระได้ 2 ช้ินท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 25 กก. ชั้นธุรกิจโปรโมสามารถมีสัมภาระได ้2 ช้ินท่ีมี
น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กก. ชั้นธุรกิจพรีเม่ียมสามารถมีสัมภาระได ้2 ช้ินท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 35 กก. 
ส าหรับสัมภาระพกพา ทุกชั้นโดยสารสามารถน าสัมภาระข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ินท่ีมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 
กก. 
 

 
การเช็คอิน 
เช็คอินท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน: ส าหรับเท่ียวบินภายในประเทศฟิลิปปินส์ เคาน์เตอร์จะเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 2 ชัว่โมงไปจนถึง 15 นาทีก่อนการเดินทาง ส าหรับเท่ียวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์จะ
เปิดให้บริการตั้งแต่ 3 ชัว่โมงไปจนถึง 45 นาทีก่อนการเดินทาง ยกเวน้เท่ียวบินจากโดฮา ดูไบเจด
ดะห์ คูเวต ลอนดอน นิวยอร์ก ริยาด เซ่ียงไฮ ้(ผูต่ง) โทรอนโต และแวนคูเวอร์ เคาน์เตอร์เช็คอินจะ
ปิด 1 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือ: สามารถเช็คอินทาง
อินเตอร์เน็ตไดก่้อน 1-24 ชัว่โมงก่อนเวลาเดินทาง และยงัไดเ้ลือกท่ีนัง่ทนัทีหลงัจากเช็คอิน บริการ
เช็คอินทางอินเตอร์เน็ตพร้อมให้บริการทุกเท่ียวบินของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ทั้งภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ ยกเวน้เท่ียวบินจากเซียะเหมินและจ่ินเจียง ท่ีไปยงั/มาจากเกาะไซปัน 
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ท่ีนัง่และประเภทชั้นโดยสาร 
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ให้บริการทั้ งหมด 5 ชั้ นท่ีนั่ง ได้แก่ ชั้ นประหยดัสุด (Budget 
Economy) ชั้นประหยดั (Regular Economy) ชั้นประหยดัพรีเม่ียม (Premium Economy) ชั้นธุรกิจ
โปรโม (Business Class Promo) และชั้นธุรกิจพรีเม่ียม (Premium Business Class) 
 

 
 

ท่ีมา https://www.traveloka.com/th-th/flight/route/Bangkok-Cebu.BKK.CEB 
*หมายเหตุ ตารางราคาการจองตัว๋เคร่ืองบิน คลิกบนวนัเพื่อเช็คราคาตัว๋ ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา 
2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล (2557) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการสาย
การบินของสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศไทย” ไดท้  าการวจิยัน้ีพบวา่ ความเช่ือมัน่ ความเอาใจใส่ 
การมองเห็นทางกายภาพ ความน่าเช่ือถือ และการตอบสนอง มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของสายการบินตน้ทุนต ่า ของประเทศไทย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Jiang (2013) ท่ีศึกษาคุณภาพ
การให้บริการของสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีบินระยะไกล พบวา่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
ราคาและความน่าเช่ือถือของสายการบินเป็นหลกัในการพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการสายการ
บิน Mayr&Zins (2012) ไดศึ้กษาถึงการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบิน โดยมีเกณฑ์ในการ
วดัคุณภาพการบริการสายการบินเป็น 3 ส่วนส าคญัคือ การบริการก่อนการข้ึนเคร่ือง (pre-flight) 
เช่น การเช็คอิน การตรวจรับสัมภาระ กระบวนการก่อนข้ึนเคร่ือง การบริการบนเคร่ือง (on-board) 
เช่น ความเป็นมิตรของลูกเรือ อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง อุปกรณ์เพื่อความบนัเทิง นิตยสารและ

https://www.traveloka.com/th-th/flight/route/Bangkok-Cebu.BKK.CEB
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หนงัสือพิมพ ์และลกัษณะทางกายภาพบนเคร่ือง(cabin tangibles) เช่น ความสะดวกสบายของท่ีนัง่ 
การตกแต่งของเคร่ืองบิน ความสะอาดภายในตวัเคร่ืองบิน และการบริการทางเทคนิค นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานของ Suki (2014) ท่ีพบวา่มิติดา้นกายภาพของสายการบินและมิติดา้นกายภาพของ
สนามบินไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการ มีเพียงมิติดา้นความเอาใจใส่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้คุณภาพการให้บริการสายการบินในด้านความเช่ือมัน่ของการให้บริการสายการบินนั้น
พบว่ามีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าของประเทศไทยมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานของ Saha&Theingi (2009)ท่ีคน้หาความสัมพนัธ์ของตวัแปรคุณภาพการบริการ 
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมความตั้งใจของผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าในประเทศ
ไทย ไดข้อ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ความเช่ือมัน่ของสายการบินตน้ทุนต ่า โดยเฉพาะความเช่ือมัน่
ในตารางการบินของสายการบินตน้ทุนต ่ามีผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการสายการบินมาก
ท่ีสุด และส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการนอกจากน้ียงัพบว่าเม่ือผูใ้ช้บริการสายการบิน
ตน้ทุนต ่ามีความพึงพอใจจะส่งผลต่อพฤติกรรมหลงัการใช้บริการคือ การกลบัมาใช้บริการใหม่ 
และมีการบอกต่อแก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ 

รุจิราภรณ์  เอ็นดู (2558) วิจยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบิน
แอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”จากการวจิยัน้ีพบวา่การเดินทางดว้ย
เคร่ืองบินโดยสารถือเป็นอีกหน่ึงวิธีในการเดินทางท่ีประชากรในประเทศไทยนิยมเลือกใช ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศหรือการเดินทาง
ภายในประเทศก็ตามเน่ืองจากช่วยให้ประหยดัเวลาในการเดินทางและไดรั้บความสะดวกสบายใน
การเดินทางมากข้ึน โดยในปัจจุบันน้ีมีสายการบินต่างๆมากมายท่ีให้บริการการเดินทางด้วย
เคร่ืองบินโดยสาร ซ่ึงมีทั้งสายการบินแบบเตม็รูปแบบ (Full Service Airline)และสายการบินตน้ทุน
ต ่า (Low Cost Airline)โดยแต่ละรูปแบบก็ไดมี้ระดบัการบริการท่ี แตกต่างกนัออกไปแต่จุดท่ีท่าให้
สายการบินต้นทุนต ่าได้รับความนิยมค่อนข้างมากนั้นเป็นผลมาจากการมีราคาบตัรโดยสารท่ี
ค่อนขา้งถูกและมีรายการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกบัสายการบินแบบเต็มรูปแบบ 
อย่างไรก็ตามธุรกิจการบินนั้นมีการแข่งขนัสูงมากในการเสนอเส้นทางการบิน และราคาบตัร
โดยสารท่ีถูกท่ีสุดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด เม่ือกล่าวถึงสายการบินต้นทุนต ่าท่ีมีการ
ใหบ้ริการในประเทศไทยและมีช่ือเสียงจะพบวา่สายการบินแอร์เอเชียมีสัดส่วนผูใ้ชบ้ริการค่อนขา้ง
สูงเม่ือเทียบกบัสายการบินตน้ทุนต ่ารายอ่ืน อยา่งไรก็ตามแมว้า่สายการบินแอร์เอเชียจะมี ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดค่อนขา้งสูงแต่ก็ควรมีการพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจอยูเ่สมอเพื่อให้สามารถแข่งขนักบั
สายการบินคู่แข่งรายอ่ืนๆไดแ้ละช่วยสร้างฐานลูกคา้รายใหม่ให้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลดี
ต่อผลก าไรในการประกอบกิจการและการวิเคราะห์ผลการวิจัยน้ีเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสายการบินแอร์เอเชียของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  



25 
 

 

มนสินี  เลศิคชสีห์ (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสายการบินการบิน
ไทยส าหรับการให้บริการภายในประเทศ” จากการวิจยัน้ีพบว่าปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยจะเห็นไดจ้ากมีการขยายฝงูบินเครือข่ายเส้นทางบินและ
เพิ่มเท่ียวบินเป็นจ านวนมากประกอบกบัแนวโน้มความตอ้งการเดินทางทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึนลว้น
ส่งผลให้มีการแข่งขนัดา้นราคาท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนส าหรับบริษทัการบินไทย จ ากดั(มหาชน) ยงัคง
สร้างจุดเด่นทางดา้นการให้บริการโดยเน้นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยให้บริการดว้ยความอ่อน
นอ้ม และความเอาใจใส่ ซ่ึงนบัเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นแตกต่างจากสายการบินอ่ืน บริษทัฯ จึงตอ้งปรับตวั
ให้เขา้กบัการแข่งขนัสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินท่ีเปล่ียนแปลงไปและพฒันาปรับปรุงการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากท่ีสุดการบินไทยน าไปพฒันาวางแผนกล
ยทุธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูโ้ดยสาร 
อีกทั้งเพิ่มปริมาณผูโ้ดยสารให้หันมาใช้บริการการบินไทยอย่างต่อเน่ืองโดยน าปัจจยัต่างๆไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มาเป็นกรอบแนวความคิดใน
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน การบินไทย ส าหรับการให้บริการ
ภายในประเทศ จากผลการวิจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างพบว่าเป็นเพศชาย 
43.0% และเพศหญิง 57.0% โดยส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็น 46.8% ทั้งน้ี กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า57.8% โดยเป็นข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจมากท่ีสุด คิดเป็น 42.3% ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000–30,000 บาท คิดเป็น 
44.0% สาหรับพฤติกรรมการใชบ้ริการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีในการใชบ้ริการสายการบินการ 
บินไทยภายในประเทศ มากท่ีสุดไม่เกิน 2 เท่ียวต่อปี คิดเป็น 70% ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อเท่ียวในการ 
ใชบ้ริการสายการบินการบินไทยภายในประเทศ มากท่ีสุด 2,501-3,000 บาท คิดเป็น 41% ส่วนใหญ่ 
มีจุดประสงค์ในการใชบ้ริการ เพื่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคิดเป็น 52% ช่องทางในการจองตัว๋สาย
การบินการบินไทยภายในประเทศ ท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชม้ากท่ีสุด ผา่นทางเวบ็ไซตข์องสายการบิน 
คิด เป็น 71% สาหรับการเดินทางคร้ังล่าสุดโดยสายการบินการบินไทยภายในประเทศมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ เชียงใหม่ คิดเป็น 46% นอกจากน้ีจากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สายการบินการบินไทย ส าหรับการให้บริการภายในประเทศ มีทั้งหมด 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์บรรยากาศ และความสะอาดของห้องโดยสาร ปัจจยัดา้นการท ากิจกรรม
เพื่อสังคม ปัจจยัด้านกระบวนการและศูนย์บริการ ปัจจยัด้านช่องทางการจ าหน่ายและบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร 
และการประกนัภยัการเดินทางตามล าดบั 
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ณัฏฐากานต์ วงศ์จ าเริญ (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของระบบ
จองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ของคนในกรุงเทพมหานคร” จากการวิจยัน้ีพบว่าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของผูใ้ช้งาน ระบบจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ คือ คุณภาพระบบ ไดแ้ก่ 
ความง่ายต่อการใช้งาน ความมีเสถียรภาพ ความสะดวกในการเข้าถึง ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง การจองตัว๋เคร่ืองบินทางออนไลน์ของคนไทยพบวา่ มากกวา่คร่ึงของ คนไทยท่ีเดินทาง
เพื่อการท่องเท่ียวไดมี้การจองตัว๋เคร่ืองบินผา่นระบบออนไลน์เกือบร้อยละ 80 ของ นกัเดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวางแผนการเดินทางและตรวจสอบราคา 
นอกจากน้ีผลส ารวจพฤติกรรมออนไลน์ดา้นการท่องเท่ียวของคนไทย โดยสายการบินบริติชแอร์
เวย ์ประเทศไทย ยงัพบวา่นกัเดินทางชาวไทยส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยในการจดัการดา้น การ
เดินทางมากข้ึน (ภิเษก ชยันิรันดร์, 2551) ประกอบกบัทางธุรกิจสายการบินของสังคมไทยใน 
ปัจจุบนัมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมี 
การอ านวยความสะดวกและสามารถประหยดัเวลาให้แก่ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การจองตัว๋ออนไลน์ผา่น 
เวบ็ไซตข์องสายการบิน การจองตัว๋ออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ใน Smartphone ท าให้บทบาท ของ 
ตัวแทนจ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบินลดน้อยลงการจองตั๋วเคร่ืองบินออนไลน์มีระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอ านวยความสะดวกในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ ผูบ้ริโภคท่ีใช้งานเกิด
ความพึงพอใจและไดรั้บประโยชน์สุทธิจากการใช ้

อดิเทพ ก าแพงเสรี (2557) วิจยัเร่ือง“ปัจจยัความส าเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทย
แอร์เอเชีย” จากการวิจยัน้ีพบว่า สาย การบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีให้บริการ
ผูโ้ดยสารโดยมีราคา ของค่าตั๋วโดยสารท่ีเหมาะสมกับผูโ้ดยสารท่ีต้องการแค่ส่ิงอ านวยความ
สะดวก ขั้นพื้นฐานในการเดินทาง ในส่วนปัญหาส าคญัท่ีพบคือ การเปล่ียนแปลงของราคาค่า
โดยสารของสายการบินและการประชาสัมพนัธ์ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจของผูโ้ดยสาร ซ่ึง สายการบินนั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งราคาให้มีความเหมาะสมและการประชาสัมพนัธ์ ท่ีสามารถให้ผูโ้ดยสารทุกกลุ่ม
เขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีศูนยก์ลางของสายการบินอยูท่ี่สนามบินดอน
เมืองจงัหวดั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ารบริการหลกัท่ีให้บริการ จากการท่ีสายการบินไทย
แอร์เอเชียในปัจจุบนัถือวา่เป็นสายการบินราคาประหยดัอนัดบัหน่ึง ของโลก (Skytrax) โดยมีผลมา
จากการบริการท่ีเป็นเลิศ ความพร้อมของเคร่ืองบิน และราคาของ ค่าตัว๋โดยสารนั้นมีราคาประหยดั 
ซ่ึงสถานการณ์ในปัจจุบันผู ้โดยสารต้องการเดินทางในราคา ท่ีประหยดัไม่ต้องการความ
สะดวกสบายตอ้งการเพื่อเดินทางซ่ึงเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบนั 
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บทที3่ 

รายละเอยีดการปฎบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั พราวด ์ฮอลิเดย ์แอนด ์ทวัร์ จ  ากดั 

ท่ีตั้ง   193 ถนนตากสิน-เพชรเกษม แขวง/ต าบล ธนบุรี เขต/อ าเภอ   

   บุคโล กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศพัท ์  02-477-8555 (อตัโนมติั 15 หมายเลข) 

โทรสาร   02-477-8444 

Line   Proud / @dht5495a 

E-mail   Prouddrive@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีการเดินทางบริษทัพราวด์ฮอลิเดยแ์อนด ์ทวัร์ จ  ากดั 

mailto:Prouddrive@gmail.com
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รูปท่ี 3.2 สถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 3.3 ตราสัญลกัษณ์สถานประกอบการ 

3.2  ประวตัิสถานประกอบการ 

                    บริษทั พราวด์ ฮอลิเดย ์แอนด์ ทวัร์ จ  ากดั ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ณ ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักรุงเทพมหานคร เป็นนิติบุคคล

ประเภท บริษทัจ ากดั ทะเบียนเลขท่ี  0105551025992 เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2551 ตวั P ของบริษทัยอ่

มาจาก PROUD ซ่ึง มีความหมายถึง ความภาคภูมิใจความเย่อหยิ่งในศกัด์ิศรีของตนเองความมี

มานะมุ่งมัน่ในการยืนหยดัอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างสมศกัด์ิศรีอย่างเป็นหน่ึง ซ่ึง

ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมากวา่ 20 ปีนั้น เป็นธุรกิจการใหบ้ริการในดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงมีการท างาน

ท่ีเป็นระบบแบบแผน ถึงแมว้า่จะเป็นบริษทัขนาดกลาง แต่ก็มีระบบในการก าหนนวตัถุประสงค์ท่ี

แน่นอนมีเป้าหมายการด าเนินงาน นโยบายท่ีเด่นชดั และไดรั้บความไวว้างใจและความพึงพอใจ

จากลูกคา้เป็นจ านวนมาก รวมไปถึงการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวของบริษทั พราวด์ ฮอลิเดย์

แอนด์ ทวัร์ จ  ากดั จะท าโปรแกรมท่ีแปลกใหม่จึงท าให้สามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว

ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3.3  การให้บริการหลกัของสถานประกอบการ 

3.3.1 จดัท าโปรแกรมทวัร์ 

3.3.2 รับจองทวัร์ 

3.3.3 รับจองโรงแรมท่ีพกั 

3.3.4 จดัทวัร์ศึกษาดูงาน 

3.3.5 จดัท ากรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตวั 

3.3.6 รับท าวซ่ีา  

3.3.7 จดัหาตัว๋เคร่ืองบินตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3.3.8 ประสานงานทวัร์ 

3.3.9 ใหค้  าปรึกษาดา้นการท่องเท่ียว 

3.4  รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 รูปแบบการจดัองคก์ร 

 

นายนฤทยั  เกาจารี 

(เจ้าของบริษัท) 

คณุนฤทยั เกาจารี 

แผนกทวัร์หน้าร้าน

(COLLECTIVE) 

คณุพิภพ วฒุิประสทิธ์ิ 

แผนกทวัร์กรุ๊ปเหมา 

(INCENTIVE) 
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3.5  ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

             ช่ือ:                            นางสาวศิริวรรณ แซ่เบ ๊

แผนก:                      ประสานงานทวัร์ 

             ต  าแหน่ง:                  เซลส์ 

             ลกัษณะงาน:             ผูช่้วยประสานงานดา้นต่างๆ 

3.6  ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ:                          นางสาว วลีทิพย ์โภไคสวรรย ์

ต าแหน่ง:                 Operation Manager 

แผนก:                     Ticketing 

3.7  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 16สัปดาห์ 

เร่ิมการปฏิบติังาน               วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ส้ินสุดการปฏิบติังาน           วนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

3.8  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

เร่ิมจากาการก าหนดหวัขอ้ในการศึกษาท าโครงงาน ปรึกษากบัพนกังานท่ีปรึกษาวา่มีความ

ตอ้งการท าเร่ืองสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เซบูประเทศ

ฟิลิปปินส์ แลว้น าหวัขอ้ท่ีก าหนดไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา พร้อมเรียบเรียงหวัขอ้โครงงานและ

รายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมกบัเน้ืองานท่ีตอ้งการจะศึกษา และให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องงาน 

จากนั้นก าหนดวตัถุประสงคใ์นการท าโครงงานและศึกษาข้อมูลต่างๆ เก่ียวกบัการจดัโปรแกรมน า

เท่ียวในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเก็บขอ้มูลจากโปรแกรมน าเท่ียวของบริษทัพราวด์ฮอลิเดย ์

แอนดท์วัร์จ  ากดั 

3.8.1 สถานท่ีในการด าเนินการ บริษทั พราวด ์ฮอลิเดย ์แอนด ์ทวัร์ จ  ากดั 

3.8.2 ตารางแสดงแผนการด าเนินงานทั้งหมด ดงัรายการต่อไปน้ี 
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ตาราง 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของคณะผูจ้ดัท า 

ขั้นตอนและการด าเนินงาน ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.  ก าหนดหวัขอ้ในการศึกษาท าโครงงาน     

2.  น าหวัขอ้ท่ีก าหนดปรึกษาอาจารย ์     

3. ก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงงาน     

4. ศึกษาขอ้มูลและเร่ิมปฏิบติัโครงงาน     

5. น าเสนอโครงงาน     

 

3.9  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

           3.9.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

                      - เคร่ืองคอมพิวเตอร์, โนต้บุค๊ 

           3.9.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

                      -โปรมแกรม Microsoft Word 

                     -โปรแกรม Microsoft Power Point 

                     -โปรแกรม Google Map 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัติตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการจัดน าเทีย่ว 

คณะผู้จ ัดท ำได้ท ำกำรปรึกษำกับพนักงำนท่ีปรึกษำในส่วนของเส้นทำงกำรเดินทำง

ท่องเท่ียว โดยทำงคณะผูจ้ดัท ำไดร้วบรวมขอ้มูล เส้นทำงรำยกำรน ำเท่ียวในประเทศฟิลิปปินส์จำก

เมือง เซบู-ออสลอบ-โบโฮล โดยเร่ิมจำกสนำมบินสุวรรณภูมิด้วยสำยกำรกำรบินฟิลิปปินส์แอร์

ไลน์มุ่งสู่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์และน ำเท่ียว กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross) เป็นล ำดบั

แรก 

4.1.1 กำรจดัรำยกำรน ำเท่ียว 

 

รูปท่ี 4.1 แผนท่ีเส้นทำงกำรเดินทำงจำก สนำมบินสุวรรณภูมิไปยงั เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 

 

รูปท่ี4.2 เส้นทำงกำรเดินทำงจำก สนำมบินสุวรรณภูมิไปยงั เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 
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-ศึกษำสถำนท่ี แหล่งท่องเท่ียวทั้งในเมืองเซบูและเมืองออสลอบและเกำะโบโฮล 

ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีต้องกำรจดัโปรแกรมน ำเท่ียว โดยใช้เคร่ืองมือท่ีช่วยในกำรเขียน

โปรแกรมน ำเท่ียว เช่น เป็ปไซตท์่องเท่ียวต่ำงๆ และรำยกำรน ำเท่ียวของบริษทั พรำวด์ฮอลิ

เดยแ์อนด์ ทวัร์ จ  ำกดัเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรเลือกแหล่งท่องเท่ียวในประเทศฟิลิปปินส์ 

ใชว้ธีิกำรเลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของระยะทำงแต่ละสถำนท่ี , เวลำ , ควำมน่ำสนใจ

ของสถำนท่ีท่องเท่ียว 

-เหตุผลท่ีเลือก “กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross)” เพรำะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดง

ให้เห็นถึงควำมรุ่งเรืองของศำสนำคริสต์ในอดีต เป็นกำรเร่ิมต้นคริสต์ศำสนำบนผืน

แผน่ดินน้ี แต่ภำยหลงัจำกท่ีนำยพลแมคเจลลนัถูกสังหำร ไมก้ำงเขนก็ถูกท ำลำยลงดว้ยชน

พื้นเมืองท่ีต่อตำ้น แต่ภำยหลงัเม่ือสเปนกลบัเขำ้มำอีกคร้ังพบว่ำ เศษซำกของไมก้ำงเขน

ยงัคงถูกเก็บรักษำไวอ้ย่ำงดีจำกคริสตศ์ำสนิกชน ชำวพื้นเมือง สร้ำงควำมประหลำดใจแก่

สเปนเป็นอยำ่งยิง่ เพรำะไม่คิดวำ่จะยงัมีผูน้บัถืออยู ่จึงมีกำรสร้ำงไมก้ำงเขนข้ึนใหม่อีกคร้ัง 

และเศษซำกของไมก้ำงเขนเดิมถูกบรรจุไวใ้นไมก้ำงเขนอนัใหม่ ชำวพื้นเมืองจึงเรียกท่ีน่ีวำ่ 

แมคเจลลนั ครอส เพื่อเป็นเกียรติแก่ เฟอร์ดินำนด์ แมคเจลลนั ผูเ้พำะบ่มเมล็ดพนัธ์ุแห่ง

คริสตศ์ำสนำใหง้อกงำมในประเทศฟิลิปปินส์ 

 
รูปท่ี 4.3 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีกำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross) 

 
รูปท่ี 4.4 กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross) 
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-เหตุผลท่ีเลือก “โบสถ์ Basilica Minore del  Santo Nino” เป็นโบสถ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด

ของประเทศฟิลิปปินส์ สร้ำงข้ึนเม่ือปี 1565 โดยนักล่ำอำณำนิคมชำวสเปนชม “The 

Heritage of Cebu Monument” เป็นอนุสำวรียซ่ึ์งถ่ำยทอดประวติัควำมเป็นมำของเมืองเซบู

และประติมำกรรมภำพเหตุกำรณ์ส ำคญั และเป็นสัญลกัษณ์ในประวติัศำสตร์ของเมืองเซบู 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนุสำวรียแ์ห่งน้ีสร้ำงโดยศิลปินทอ้งถ่ิน Eduardo Castrillo เร่ิมตน้

กำรก่อสร้ำงในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2540 กำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินและเปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 

8 ธนัวำคม 2543 

 

รูปท่ี 4.5 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีโบสถ ์Basilica Minore del  Santo Nino 

 

รูปท่ี 4.6 โบสถ ์Basilica Minore del  Santo Nino 
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-เหตุผลท่ีเลือก กำรว่ำยน ้ ำกบั“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK เป็นปลำฉลำม

เคล่ือนท่ีชำ้ท่ีกินอำหำรแบบกรองกิน เป็นปลำขนำดใหญ่ท่ีสุด ยำวถึง 12.65 ม. หนกั 21.5 

ตนั ฉลำมวำฬ พบไดใ้นทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อำศยัอยูใ่นทะเลเปิด มีช่วงอำยุประมำณ 

70 ปี ปลำฉลำมชนิดน้ีก ำเนิดเม่ือประมำณ 60 ลำ้นปีมำแลว้ อำหำรหลกัของปลำฉลำมวำฬ

คือ แพลงก์ตอน ฉลำมวำฬ จดัเป็นปลำขนำดใหญ่ชนิดหน่ึงท่ีนกัด ำน ้ ำตอ้งกำรจะพบเห็น

ตวัและถ่ำยรูปมำกท่ี สุด จดัเป็น 1 ใน 5 ผูย้ิง่ใหญ่ แห่งทอ้งทะเล 

 
รูปท่ี 4.7 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ี“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK 

 

 
รูปท่ี 4.8 “ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK 
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-เหตุผลท่ีเลือก Blood Compact Shire เพรำะวำ่ เป็นอนุสรณ์สถำนท่ีร ำลึกถึงมิตรภำพของ

ชำวตะวนัตกและชำวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpiนกัส ำรวจชำว

สเปนคนแรกท่ีเขำ้มำตั้งถ่ินฐำน ในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si katunaผูน้ ำเกำะโบโฮ ทั้งสองได้

ท ำกำรหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์ และท ำกำรด่ืมเพื่อเป็นสัตยปฏิญำณ หรือเรียกว่ำสนธิสัญญำแห่ง

มิตรภำพของ 2 เผ่ำพนัธ์ุเม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม ค.ศ.1565 ซ่ึงชำวฟิลิปปินส์เรียกกำรกระท ำน้ีว่ำ 

Sandugo 

 
รูปท่ี 4.9 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีBlood Compact Shire 

 
รูปท่ี 4.10 Blood Compact Shire 
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-เหตุผลท่ีเลือก โบสถ์ Baclayon เป็นชุมชนคริสเตียนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองโบโฮล โบสถ์

แห่งน้ีไดรั้บกำรประกำศให้เป็นสมบติัทำงวฒันธรรมแห่งชำติ ของพิพิธภณัฑ์แห่งชำติฟิลิปปินส์ 

ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 7.2 เกิดข้ึนท่ีโบโฮล และบริเวณใกลเ้คียง อำคำรแห่งน้ีไดรั้บ

ควำมเสียหำยอย่ำงมำก จึงไดมี้กำรบูรณะในปี ค.ศ. 2013 และคำดว่ำจะเปิดให้บริกำรอีกคร้ังในปี 

ค.ศ. 2017เป็นนิกำยโรมนัคำทอลิกของเกำะโบโฮล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ. 1596 

 
รูปท่ี 4.11 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีโบสถ ์Baclayon 

 

 
รูปท่ี 4.12 โบสถ ์Baclayon 
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-เหตุผลท่ีเลือก ศูนยอ์นุรักษ์ฟิลิปปินส์ทำร์เซียและสัตวป่์ำ (The Philippine Tarsier and 

Wildlife Sanctuary) เพรำะว่ำ จะน ำท่ำนไปช่ืนชมควำมน่ำรักของ Tariers ลิงท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดใน

โลกมีขนสีน ้ ำตำลแดง ดวงตำกลมโต ดูคลำ้ยกบัตวัเกรมลิน ขนำดล ำตวัเพียง 4-5 น้ิว น ้ ำหนกัเพียง 

57 กรัม เช่ือกนัวำ่ทำร์เซียร์ไดสู้ญพนัธ์ุไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 20 ไม่เคยมีผูไ้ดพ้บเห็นมำกวำ่ 80 ปี 

จนคิดวำ่มนัสูญพนัธ์ุไปแลว้ จนกระทัง่มีคนพบมนัอีกคร้ัง 

 

รูปท่ี 4.13 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีศูนยอ์นุรักษฟิ์ลิปปินส์ทำร์เซียและสัตวป่์ำ 

(The Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary) 

 

รูปท่ี 4.14 ศูนยอ์นุรักษฟิ์ลิปปินส์ทำร์เซียและสัตวป่์ำ 

(The Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary) 

 



39 
 

 

-เหตุผลท่ีเลือก ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill) เพรำะว่ำ กลุ่มภูเขำขนำดย่อมจ ำนวน

1,268 ลูกแต่ละลูกมีควำมสูงประมำณ 30-50 เมตรจำกพื้นดินโดยเนินเขำเหล่ำน้ีจะมีสีเขียวในช่วง

ฤดูฝนและสีน ้ ำตำลอ่อนในช่วงฤดูร้อนภูเขำช็อกโกแลตแห่งเกำะโบโฮลประเทศฟิลิปปินส์เนินเขำ

เหล่ำน้ีเกิดจำกธรรมชำติท่ีงดงำมและตระกำรตำ โดยนกัธรณีวิทยำเช่ือวำ่ อดีตชำติหลำยลำ้นปีก่อน

บริเวณน้ีเป็นทอ้งทะเล และน่ีคือแนวปะกำรังอนัแสนจะสมบูรณ์ต่อมำเวลำเปล่ียนน ้ ำทะเลเกิดเหือด

แห้งหลงัจำกนั้นก็เกิดกำรทบัถมของหินปูนนำนวนัเขำ้กลำยเป็นเนินเขำเหล่ำน้ี เเละบำงต ำนำนเล่ำ

ต่ออีกวำ่ภูเขำเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีหลงเหลือจำกกำรต่อสู้กนัระหวำ่งยกัษท์ั้ง 2 ตวั ซ่ึงยกัษต์วัหน่ึงไดล้ม้

ตำยจำกกำรต่อสู้นั้น ยกัษ์ท่ีเป็นคู่รักของมนัจึงไดร้้องไห้จนหยดน ้ ำตำหล่นร่วงบนพื้นดินแลว้เกิด

เป็นภูเขำแต่ละลูกนัน่เอง เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2549 กรมส่ิงแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติได้

ยืน่ช็อกโกแลตฮิลส์เขำ้สู่มรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโก 

 
รูปท่ี 4.15 แผนท่ีกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีช็อคโกแลตฮิลล ์(Chocolate Hill) 

 
รูปท่ี 4.16 ช็อคโกแลตฮิลล ์(Chocolate Hill) 
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4.1.1 หำขอ้มูลและสถำนท่ีตั้งของโรงแรมท่ีจะเขำ้พกัในแต่ละวนั 

เกณฑ์กำรพิจำรณำเลือกท่ีพกัในประเทศฟิลิปปินส์ใช้วิธีเลือกโดยดูจำกควำม

เหมำะสมของระยะทำงจำกท่ีพกักบัสนำมบินเซบู เวลำและควำมสะดวกสบำยหรือส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรม 

- เหตุผลท่ีเลือก “HARMONY HOTEL” เน่ืองจ ำกโรงแรมน้ีตั้งอยูใ่กลกบัสนำมบินเซบู 

พร้อมทั้งมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน อีกทั้งยงัใกลก้บัตลำดในเมืองและถือวำ่เป็น

โรงแรมท่ีดีเป็นอนัดบัตน้ๆท่ีใกลส้นำมบินเซบู 

 

 
รูปท่ี 4.17 HARMONY HOTEL 

 

เกณณฑ์กำรพิจำรณำเลือกโรงแรมใน เมืองออสลอบ ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้วิธี

เลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของระยะทำง เวลำ ควำมสะดวกสบำย และใกลจุ้ดท่ีส ำคญั

ของสถำนท่ีท่องเท่ียวในเมืองออสลอบ ประเทศฟิลิปปินส์ 

- BRUMINI HOTEL ซ่ึงเป็นโรงแรมท่ีอยูใ่จกลำงเมืองออสลอบ อีกทั้งยงัใกลก้บัแหล่ง

ท่องเท่ียว ร้ำนอำหำรและสถำนท่ีส ำคญั ซ่ึงท ำใหมี้ควำมสะดวกสบำย 



41 
 

 

 
รูปท่ี 4.18 BRUMINI HOTEL 

คน้หำเส้นทำงเวลำ ในแต่ละช่วงระยะทำงจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง ซ่ึงอำจเป็นไดท้ั้ง

แผนท่ีหรือแผนผงัท่ีเป็นท่ีตั้งจำกโรงแรม แผนท่ีประเทศฟิลิปปินส์ หรือแหล่งท่องเท่ียว 

เป็นตน้ 

4.1.2 กำรเขียนตำรำงระยะทำง 

4.1.2.1. คิดค ำนวณระยะทำงเบ้ืองตน้โดยใชโ้ปรแกรม GoogleMap จำกสถำนท่ีต่ำงๆ ใน

โปรแกรมน ำเท่ียวจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง แล้วน ำมำคิดค ำนวณเป้นเวลำท่ีต้องใช้ในกำร

เดินทำงรวมถึงเวลำท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรท่องเท่ียวในแต่ล่ะสถำนท่ี โดยคิดค ำนวณจ ำนวนระยะทำง

กบัเวลำท่ีจะตอ้งใชร้ะหวำ่งจุดต่อจุดอยำ่งง้ีตลอดไปจนครบตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด 

4.1.2.2 ยำนพำหนะท่ีใชใ้นกำรเดินทำง 

 
รูปท่ี 4.19 เคร่ืองบินสำยกำรบินเส้นทำงใหม่(บินตรงจำกกรุงเทพ-เซบู ประเทศฟิลิปปินส์) 
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รูปท่ี 4.20 รถตูเ้ช่ำ 

 
รูปท่ี 4.21 เรือบงักำ้BANGKA 

 

 
รูปท่ี 4.22 เรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่ 

เหตุผลท่ีเลือกยำนพำหนะน้ี 

             ส ำหรับกำรเดินทำงโดย “เคร่ืองบิน” ท่ีเปิดสำยกำรบินใหม่โดยบินตรงจำกกรุงเทพไปยงั

เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ดว้ยสำยกำรบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เป้นกำรปรับเปล่ียนรูปแบบในกำร

เดินทำงท่ีดีข้ึน พร้อมทั้ งลดเวลำในกำรเดินทำงเป้นอย่ำงมำกและน ำเวลำนั้นไปเพิ่มสถำนท่ี
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ท่องเท่ียวให้มำกข้ึน รวมไปถึงประหยดัเวลำในกำรต่อเคร่ืองโดยรูปแบบใหม่น้ีไม่ตอ้งต่อเคร่ือง

พร้อมทั้งบินตรงไปยงัเมืองเซบุไดเ้ลย และในส่วนของ “รถตู”้ จะเลือกใชบ้ริกำรในพื้นท่ี เพรำะจะมี

ควำมช ำนำญเส้นทำงในตวัเมืองประเทศฟิลิปปินส์มำกกวำ่ และในส่วนของ “เรือบงักำ้BANGKA” 

จะเลือกใช้ในตอนท่ีพำนกัท่องเท่ียวไปด ำน ้ ำดูฉลำมวำฬ ท่ีเลือกใช้เรือบงักำ้BANGKAเพรำะเป็น

เรือทอ้งถ่ินของ ประเทศฟิลิปปินส์ ลกัษณะมีแขนซ่ึงท ำดว้ยไมไ้ผ ่ยืน่ออกจำกล ำเรือทั้งสองขำ้ง เพื่อ

ท ำให้เรือทรงตวัไดดี้ในวนัท่ีมีคล่ืนลมแรงและในส่วนของ “เรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่” จะเลือกใชใ้น

ตอนพำนักท่องเท่ียวไปยงัเกำะโบโฮ(Bohol) อีกทั้ งยงัมีควำมสะดวกสบำย จึงท ำให้มีควำม

เหมำะสมมำกท่ีสุด 

4.1.3 ขั้นตอนกำรประสำนงำน 

4.1.3.1 กำรติดต่อซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน สำยกำรบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ 

4.1.3.2 ติดต่อเช่ำรถตู ้ในพื้นท่ีสนำมบินท่ีจะเดินทำงไปท่ิงเท่ียว 

4.1.3.3 ติดต่อเช่ำเรือบงักำ้BANGKA และเรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีท่องเท่ียวในแต่ละท่ี 

4.1.3.4 ติดต่อประสำนงำนกบัทำงโรงแรมท่ีพกั และร้ำนอำหำร 

4.1.3.5 ติดต่อหรือตรวจสอบวนัและเวลำกบัแหล่งท่องเท่ียว 

4.1.3.6 ท ำกำรจดัดปรแกรมใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

4.1.4 น ำเสนอรำยกำรน ำเท่ียวเพื่อพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

4.1.4.1 หลงัน ำเสนอกบัทำงพนกังำนท่ีปรึกษำใหผู้จ้ดัท ำเขียนรำยกำรน ำเท่ียวข้ึนมำ โดยใส่

รำยละเอียดขอ้มูลต่ำงๆในแต่ละสถำนท่ีท่องเท่ียว โดยให้ใช้รูปแบบกำรจดัวำงของสถำน

ประกอบกำร และตั้งช่ือรำยกำรน ำเท่ียวให้เรียบร้อย โดยจะมีพนักงำนท่ีปรึกษำคอยให้

ค  ำแนะน ำ 

4.1.4.2 จดัท ำรำยกำรน ำเท่ียว โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆเสร็จเรียบร้อย หลงัจำกนั้นน ำมำเสนอ

ให้กบัพนกังำนท่ีปรึกษำเป็นคร้ังท่ี2 เพื่อให้ทำงพนกังำนท่ีปรึกษำท ำกำรตรวจสอบขอ้มูล

ทั้งหมดรวมไปถึงรำยละเอียดของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ โรงแรมท่ีพกั ร้ำนอำหำร ท่ีได ้

น ำเสนอไวใ้นรำยกำรน ำเท่ียว และเพื่อให้พนักงำนท่ีปรึกษำตรวจสอบควำมเรียบร้อย

ทั้งหมดอีกคร้ัง 
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4.1.4.3 จดัท ำรำยกำรน ำเท่ียวฉบบัสมบูรณ์พร้อมจ ำหน่ำยและส่งรำยกำรน ำเท่ียวให้แก่

ลูกคำ้ท่ีเป็นสมำชิกของทำงบริษทั 

4.2 การคิดราคาขายรายการน าเทีย่ว 

กำรจดัรำยกำรน ำเท่ียวเปิดเส้นทำงใหม่บินตรงจำกกรุงเทพสู่ เซบู - ออสลอบ – โบโฮล  4 

วนั 2 คืน ของบริษทั พรำวด์ฮอลิเดยแ์อนด์ ทวัร์ จ  ำกดั โดยสำยกำรบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์และรถตู้

,เรือบงักำ้BANGKA,เรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่  

4.2.1 ค่ำใชจ่้ำยคงท่ี (Fix Cost) ต่อ 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 4 วนั 2 คืน 

-ค่ำรถตู ้      800   บำท 

-ค่ำเรือบงักำ้BANGKA     340   บำท 

-ค่ำเรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่  500   บำท 

-ค่ำท่ีพกัมำตรฐำน (2คน/2คืน)  3,600   บำท 

-ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน  9,000   บำท 

-ค่ำจำ้งผูช่้วยTour leader (1คน/3คืน)  4,500   บำท 

Fix Cost :800+340+500+3,600+9,000+4,500 = 18,740 บำท 

4.2.2 ค่ำใชจ่้ำยผนัแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 4 วนั 2 คืน 

-ค่ำอำหำรอยำ่งดีทุกม้ือ(6ม้ือ)   2,000   บำท 

-ค่ำวำ่ยน ้ำกบั“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK                      323   บำท 

-ศูนยอ์นุรักษฟิ์ลิปปินส์ทำร์เซียและสัตวป่์ำ               47   บำท 

-ค่ำเขำ้ชมช็อคโกแลตฮิลล ์(Chocolate Hill)             39   บำท 

-ค่ำประกนัภยัเดินทำง     50   บำท 

Variable Cost : 2,000+323+47+39+50 = 2,459 บำท 
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ดงันั้นค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด                 = Fix Cost + Variable Cost 

= 18,740 + 2,459 

                  รำคำตน้ทุน / คน    = 21,199 บำท 

                  คิดก ำไร 1,500 / คน    = 21,199 + 1,500 

                  รำคำขำย / คน     = 22,699 บำท 

โดยส่วนใหญ่รำคำของโปรแกรมทวัร์จะตั้งรำคำให้ตวัเลขดูน่ำสนใจดั้งนั้นควำมเหมำะสมในก ำไร

เพิ่มรำคำ หรือลดรำคำเพื่อให้ไดต้วัเลขท่ีน่ำสนใจยิ่งข้ึนและควำมสวยงำมของเลขในกำรตั้งรำคำ

โปรแกรมท่องเท่ียวคร้ังน้ีจึงเพิ่มเป็น 24,900บำท/ท่ำน ซ่ึงจะไดก้ ำไรเท่ำกบั 24,900-22,699 = 2,201 

บำท/ท่ำนตำรำงแจกแจงค่ำใชจ่้ำยต่อกรุ๊ป/ต่อคนดงัน้ี 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำย รำคำต่อกรุ๊ป 12คน รำคำต่อคน 
ค่ำรถตูเ้หมำตลอดเส้นทำง 9,600 800 
ค่ำเรือบงักำ้BANGKA 4,080 340 
ค่ำเรือเฟอร์ร่ีขนำดใหญ่ 6,000 500 
ค่ำท่ีพกัมำตรฐำน (2คืน) 21,600 3,600 
ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 108,000 9,000 
ค่ำจำ้งผูน้ ำเท่ียวTour leader(1คน/3
คืน) 

54,000 4,500 

ค่ำอำหำรอยำ่งดีทุกม้ือ (6ม้ือ) 24,000 2,000 
ค่ำวำ่ยน ้ ำกบั“ฉลำมวำฬ” WHALE 
SHARK 

3,876 323 

ศูนยอ์นุรักษฟิ์ลิปปินส์ทำร์เซียและ
สัตวป่์ำ 

564 47 

ค่ำเขำ้ชมช็อกโกแลตฮิลล ์
(Chocolate Hill) 

648 39 

ค่ำประกนัภยัเดินทำง 600 50 
รวมสุทธิ 232,968 21,199 
*หมำยเหตุ รำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลง สงวนเฉพำะ 12 ท่ำนข้ึนไป 
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4.3 โปรแกรมท่องเที่ยว “สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เซบู

ประเทศฟิลปิปินส์” 4 วนั 2 คืน 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เซบู 

23.30น. น.คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูท่ี 9 แถว T เคำน์เตอร์สำยกำร

บินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เจำ้หน้ำท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก

เร่ืองสัมภำระต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำง 

วนัท่ีสอง เซบู - ออสลอบ 
01.30 น. เหินฟ้ำสู่เมืองเซบู โดย สำยกำรบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี PR 739 

06.15 น. ถึงสนำมบินเซบู เกำะท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นรำชินีทำงภำคใต ้ของประเทศฟิลิปปินส์ เซบู

เป็นเกำะส ำคญัแห่งหน่ึงในหมู่เกำะฟิลิปปินส์ท่ีตั้งอยูห่่ำงจำกกรุงมะนิลำลงไปทำง

ทิศใต ้ประมำณ 587กิโลเมตร ทอดยำวจำกเหนือสู่ใตร้วมควำมยำวประมำณ 225 

กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยเกำะเล็กๆ167 เกำะโดยเม่ือปี ค.ศ.1521นกัส ำรวจชำวสเปน

ช่ือ เฟอร์ดินันด์ มำเจลลันได้เดินทำงมำท่ีเอเชียทได้พบเกำะเซบู จึงน ำคริสต์

ศำสนำมำเผยแผบ่นดินแดนแห่งน้ี ดงันั้น ประเทศฟิลิปปินส์จึงมีผูท่ี้นบัถือคริสต์

ศำสนำถึงร้อยละ 95 และมีโบสถโ์บรำณมำกมำยบนเกำะ หลงัผำ่นพิธีกำรตรวจคน

เขำ้เมือง  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร (Mr Choi Kitchen) 

น ำท่ำนชมกำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross)  ซ่ึงมีอำยกุวำ่ 485 ปี  เป็นสัญลกัษณ์

ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมรุ่งเรืองของศำสนำคริสต์ในอดีต เป็นกำรเร่ิมต้นคริสต์

ศำสนำบนผนืแผน่ดินน้ี แต่ภำยหลงัจำกท่ีนำยพลแมคเจลลนัถูกสังหำร ไมก้ำงเขน

ก็ถูกท ำลำยลงดว้ยชนพื้นเมืองท่ีต่อตำ้น แต่ภำยหลงัเม่ือสเปนกลบัเขำ้มำอีกคร้ัง

พบว่ำ เศษซำกของไมก้ำงเขนยงัคงถูกเก็บรักษำไวอ้ย่ำงดีจำกคริสต์ศำสนิกชน 

ชำวพื้นเมือง สร้ำงควำมประหลำดใจแก่สเปนเป็นอยำ่งยิ่ง เพรำะไม่คิดวำ่จะยงัมีผู ้

นบัถืออยู ่จึงมีกำรสร้ำงไมก้ำงเขนข้ึนใหม่อีกคร้ัง และเศษซำกของไมก้ำงเขนเดิม 

ถูกบรรจุไวใ้นไมก้ำงเขนอนัใหม่ ชำวพื้นเมืองจึงเรียกท่ีน่ีว่ำ แมคเจลลนั ครอส 
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เพื่อเป็นเกียรติแก่ เฟอร์ดินำนด์ แมคเจลลนั ผูเ้พำะบ่มเมล็ดพนัธ์ุแห่งคริสตศ์ำสนำ

ให้งอกงำมในประเทศฟิลิปปินส์ น ำชมโบสถ์ Basilica Minore del  Santo Nino  

โบสถท่ี์เก่ำแก่ท่ีสุดของประเทศฟิลิปปินส์สร้ำงข้ึนเม่ือปี1565โดยนกัล่ำอำณำนิคม

ชำวสเปน ชม“The Heritage of Cebu Monument” เป็นอนุสำวรียซ่ึ์งถ่ำยทอด

ประวติัควำมเป็นมำของเมืองเซบูและประติมำกรรมภำพเหตุกำรณ์ส ำคญั และเป็น

สัญลกัษณ์ในประวติัศำสตร์ของเมืองเซบู ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอนุสำวรียแ์ห่งน้ี

สร้ำงโดยศิลปินทอ้งถ่ิน Eduardo Castrilloเร่ิมตน้กำรก่อสร้ำงในเดือนกรกฎำคม 

พ.ศ. 2540 กำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินและเปิดด ำเนินกำรเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2543 

เท่ียง    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร(The Aristocrat) 

บ่ำย น ำเดินทำงสู่เมืองออสลอบ OSLOB ซ่ึงอยู่ทำงตอนใต้ของเกำะเซบู (ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมงคร่ึง) จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัเพื่อเก็บสัมภำระและ

พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

ค ่ำ         บริกำรอำหำรค ่ำณหอ้งอำหำร น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั HARMONY HOTELหรือ 

  เทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำม ออสลอบ – เซบู– โบโฮล 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม(HARMONY HOTEL) 

  น ำท่ำนนัง่เรือบงักำ้BANGKA ซ่ีงเป็นเรือทอ้งถ่ินของ ประเทศฟิลิปปินส์ ลกัษณะ

  มีแขนซ่ึงท ำดว้ยไมไ้ผ่ ยื่นออกจำกล ำเรือทั้งสองขำ้ง เพื่อท ำให้เรือทรงตวัไดดี้ใน

  วนัท่ีมีคล่ืนลมแรง ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 30 นำที ออกไปด ำน ้ ำต้ืน และกำรวำ่ย

  น ้ ำกบั“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK เป็นปลำฉลำมเคล่ือนท่ีชำ้ท่ีกินอำหำรแบบ

  กรองกิน เป็นปลำขนำดใหญ่ท่ีสุด ยำวถึง 12.65 ม. หนกั 21.5 ตนัฉลำมวำฬ พบ

  ไดใ้นทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อำศยัอยูใ่นทะเลเปิด มีช่วงอำยุประมำณ 70 ปี ปลำ

  ฉลำมชนิดน้ีก ำเนิดเม่ือประมำณ 60 ลำ้นปีมำแลว้ อำหำรหลกัของปลำฉลำมวำฬ

  คือ แพลงก์ตอน ฉลำมวำฬ จดัเป็นปลำขนำดใหญ่ชนิดหน่ึงท่ีนกัด ำน ้ ำตอ้งกำรจะ

  พบเห็นตวัและถ่ำยรูปมำกท่ี สุด จดัเป็น 1 ใน 5 ผูย้ิง่ใหญ่ แห่งทอ้งทะเล  
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำร(Max’s Restaurant) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ เมืองเซบู เดินทำงถึงเมืองเซบู น ำท่ำนสู่ท่ำเรือเพื่อลงเรือ

เฟอร์ร่ีขนำดใหญ่สู่ เกำะโบโฮ Boholเป็นส ำคญัอีกเกำะหน่ึงของฟิลิปปินส์ตั้งอยู่

ในภำคกลำงของประเทศ เมืองหลวงของเกำะ คือ Tagbilaranโบฮอลเป็นเกำะท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ของประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยพื้นท่ี 4,821 ตำรำงกิโลเมตร และ

แนวชำยฝ่ัง 261 กม.รำยไดห้ลกัของเกำะน้ีจึงมำจำกกำรท่องเท่ียวไม่ว่ำจะเป็นรี

สอร์ทสวยงำมริมทะเล แหล่งด ำน ้ ำลึกมำกมำยเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวำ่เป็นหน่ึงใน

สถำนท่ีด ำน ้ ำสิบอนัดับแรกของโลกแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมมำกมำยเกำะท่ีมี

ควำมหลำกหลำยเร่ืองกำรท่องเท่ียว ไม่ว่ำจะหำดทรำยสีขำวธรรมชำติแปลกตำ 

หรือโบรำณสถำนท่ีน่ำสนใจ   

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำร น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั BRUMINI HOTELหรือ 

  เทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ี  โบโฮล– เซบู– กรุงเทพฯ 
 
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม(BRUMINI HOTEL) 

  จำกนั้นน ำท่ำนชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถำนท่ีร ำลึกถึงมิตรภำพของ

  ชำวตะวนัตกและชำวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de  

  Legazpiนกัส ำรวจชำวสเปนคนแรกท่ีเขำ้มำตั้งถ่ินฐำน ในซีกโลกตะวนัออกและ 

  Lord Si katunaผูน้ ำเกำะโบโฮ ทั้งสองไดท้  ำกำรหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์ และท ำ

  กำรด่ืมเพื่อเป็นสัตยปฏิญำณ หรือเรียกวำ่สนธิสัญญำแห่งมิตรภำพของ 2 เผำ่พนัธ์ุ

  เม่ือวนัท่ี 16 มีนำคม ค.ศ.1565 ซ่ึงชำวฟิลิปปินส์เรียกกำรกระท ำน้ีวำ่ Sandugo 

  จำกนั้นน ำชม Baclayon Church   โบสถ์ท่ีมีอำยุเก่ำแก่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 

  ปัจจุบนัไดก้ลำยเป็น พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงของพื้นเมืองโบรำณต่ำงๆ จำกนั้น น ำ

  ชมโบสถ์ Baclayonเป็นนิกำยโรมนัคำทอลิกของเกำะโบโฮล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ. 

  1596 และกลำยเป็นชุมชนคริสเตียนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองโบโฮล โบสถแ์ห่งน้ี 

  ไดรั้บกำรประกำศให้เป็นสมบติัทำงวฒันธรรมแห่งชำติ ของพิพิธภณัฑ์แห่งชำติ
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  ฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผน่ดินไหวขนำด 7.2 เกิดข้ึนท่ีโบโฮล และบริเวณ

  ใกลเ้คียง อำคำรแห่งน้ีไดรั้บควำมเสียหำยอย่ำงมำก จึงไดมี้กำรบูรณะในปี 2013 

  และคำดวำ่จะเปิดใหบ้ริกำรอีกคร้ังในปี 2017 จำกนั้น ช่ืนชมควำมน่ำรักของ  

  Tariersลิงท่ีมีขนำดเล็กท่ีสุดในโลกมีขนสีน ้ ำตำลแดง ดวงตำกลมโต ดูคลำ้ยกบัตวั

  เกรมลิน ขนำดล ำตวัเพียง 4-5 น้ิว น ้ ำหนกัเพียง 57 กรัม เช่ือกนัว่ำทำร์เซียร์ไดสู้ญ

  พนัธ์ุไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 20 ไม่เคยมีผูไ้ดพ้บเห็นมำกวำ่ 80 ปี จนคิดวำ่มนัสูญ

  พนัธ์ุไปแลว้ จนกระทัง่มีคนพบมนัอีกคร้ัง  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ห้องอำหำรบนเรือ(Loboc river cruise) โดยล่องไปตำม

แม่น ้ ำโลบอกบ่ำยจำกนั้นน ำท่ำนชม ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill) กลุ่มภูเขำ

ขนำดยอ่มจ ำนวน1,268 ลูกแต่ละลูกมีควำมสูงประมำณ30-50 เมตรจำกพื้นดินโดย

เนินเขำเหล่ำน้ีจะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝนและสีน ้ ำตำลอ่อนในช่วงฤดูร้อนภูเขำ

ช็อกโกแลตแห่งเกำะโบโฮลประเทศฟิลิปปินส์เนินเขำเหล่ำน้ีเกิดจำกธรรมชำติท่ี

งดงำมและตระกำรตำโดยนกัธรณีวิทยำเช่ือวำ่ อดีตชำติหลำยลำ้นปีก่อนบริเวณน้ี

เป็นทอ้งทะเล และน่ีคือแนวปะกำรังอนัแสนจะสมบูรณ์ต่อมำเวลำเปล่ียนน ้ ำทะเล

เกิดเหือดแห้งหลงัจำกนั้นก็เกิดกำรทบัถมของหินปูนนำนวนัเขำ้กลำยเป็นเนินเขำ

เหล่ำน้ี เเละบำงต ำนำนเล่ำต่ออีกวำ่ภูเขำเหล่ำน้ีเป็นส่ิงท่ีหลงเหลือจำกกำรต่อสู้กนั

ระหวำ่งยกัษท์ั้ง 2 ตวั ซ่ึงยกัษต์วัหน่ึงไดล้ม้ตำยจำกกำรต่อสู้นั้นยกัษท่ี์เป็นคู่รักของ

มนัจึงไดร้้องไหจ้นหยดน ้ ำตำหล่นร่วงบนพื้นดินแลว้เกิดเป็นภูเขำแต่ละลูกนัน่เอง 

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2549 กรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติได้ยื่น

ช็อกโกแลตฮิลส์เขำ้สู่มรดกโลกขององคก์ำรยเูนสโกมควรแก่เวลำเดินทำงสู่ท่ำเรือ 

TAGBILARANลงเรือเฟอร่ีกลบัสู่เกำะเซบู ถึงเมืองเซบูน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน

เซบู 

21.25น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี PR 738 

00.10น.  ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 
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อตัรำค่ำรวมบริกำร 

 - ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

 - ค่ำรถตูรั้บส่งตำมรำยกำร 

 - ค่ำอำหำรตำมรำยกำร 

 - ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆตำมรำยกำร 

 - ค่ำท่ีพกัโรงแรมระดบัมำตรฐำน 

 - ค่ำประกนัอุบติัเหตุและเจบ็ป่วยในระหวำ่งกำรเดินทำงท่ำนละ 500,000บำท 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 - ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีท่ำนสั่งพิเศษ 

 - ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

  



51 
 

 

บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการท าโครงงาน 
           โครงงานสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เซบูประเทศ
ฟิลิปปินส์ ของ บริษัทพราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ ทัวร์ จ  ากัด เป็นการจัดน าเท่ียวโดยสายการบิน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ ตัง่แต่การศึกษารายการน าเท่ียว การรวบรวมขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว การ
เขียนตารางระยะทาง การติดต่อประสานงานกบัสายการบิน รถตู ้เรือบงักา้ เรือเฟอร์ร่ีขนาดใหญ่ ท่ี
พกั ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว รวมไปถึงการศึกษาตามรายการน าเท่ียว โดยแต่ละขั้นตอนท่ีจดัท า
นั้นมีรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงประสบการณ์ตรง จากพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อให้รายการน าเท่ียว
ออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีน่าพึงพอใจมากท่ีสุด 
 หลังจากการศึกษาข้อมูล คณะผูจ้ดัท าได้น ามาเรียบเรียง จดัท ารายการน าเท่ียว ในช่ือ
โครงงาน “สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรงกรุงเทพ-เซบูประเทศ
ฟิลิปปินส์” เพื่อท่ีจะน าเสนอให้กบัทาง บริษทั พราวด์ฮอลิเดยแ์อนด์ ทวัร์ จ  ากดั โดยโครงงานน้ีได้
ท าการขายจริง และออกโปรแกรมจริง ซ่ึงก่อให้เกิดรายการน าเท่ียวใหม่ เส้นทางการน าเท่ียวใน
เซบู-ออสลอบ-โบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถสร้างความสนใจแก่ลูกคา้ทั้งรายเก่าท่ีใช้บริการ
ทวัร์มานาน และลูกคา้รายใหม่ ท่ีเกิดจากการบอกต่อจากฐานลูกคา้เดิม เพราะรายการน าเท่ียวน้ี มี
ความแปลกใหม่ อีกทั้งสามารถน าไปพฒันาในเส้นทางอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจได้
ยิง่ข้ึน 

 
ตารางการค้นหาตั๋วเคร่ืองบินจาก กรุงเทพ ไป เซบู 

ทีม่า https://www.traveloka.com/th-th/flight/route/Bangkok-Cebu.BKK.CEB 
*หมายเหตุ ตารางการค้นหาตั๋วเคร่ืองบิน คลิกบนวนัเพื่อท าการจองเท่ียวบิน ราคาอาจมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

https://www.traveloka.com/th-th/flight/route/Bangkok-Cebu.BKK.CEB
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โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีเสร็จสมบูรณ์ และจดัน าส่งให้กบัสมาชิกของทาง บริษทั พราวด์ ฮอลิเดย ์
แอนด ์ทวัร์ จ  ากดั 

เซบู - ออสลอบ – โบโฮล 4 วนั 2 คืน 
ก าหนดการเดินทาง : 9 – 12, 16 – 19 ธนัวาคม 2560 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เซบู 
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตูท่ี9 แถวTเคาน์เตอร์สายการบิน

ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ือง
สัมภาระต่างๆ ก่อนการเดินทาง 

 
วนัทีส่อง เซบู-ออสลอบ 
01.30 น . เหินฟ้าสู่เมืองเซบู โดย สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี PR 739 
06.15 น. ถึงสนามบินเซบูเกาะท่ีไดช่ื้อวา่เป็นราชินีทางภาคใต ้ของประเทศฟิลิปปินส์ เซบู

เป็นเกาะส าคญัแห่งหน่ึงในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ท่ี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงมะนิลาลงไป
ทางทิศใต ้ประมาณ 587กิโลเมตร ทอดยาวจากเหนือสู่ใตร้วมความยาวประมาณ 
225 กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยเกาะเล็กๆ167 เกาะ  โดยเม่ือปี ค.ศ.1521  นกัส ารวจ
ชาวสเปนช่ือ เฟอร์ดินนัด์ มาเจลลนั ไดเ้ดินทางมาท่ีเอเชีย ไดพ้บเกาะเซบู จึงน า
คริสต์ศาสนามาเผยแผ่บนดินแดนแห่งน้ี ดงันั้น ประเทศฟิลิปปินส์จึงมีผูท่ี้นบัถือ
คริสต์ศาสนาถึงร้อยละ 95 และมีโบสถ์โบราณมากมายบนเกาะ หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (Mr Choi Kitchen) 
น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) ซ่ึงมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสัญลกัษณ์
ท่ีแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต เป็นการเร่ิมตน้คริสต์
ศาสนาบนผนืแผน่ดินน้ี แต่ภายหลงัจากท่ีนายพลแมคเจลลนัถูกสังหารไมก้างเขน
ก็ถูกท าลายลงดว้ยชนพื้นเมืองท่ีต่อตา้น แต่ภายหลงัเม่ือสเปนกลบัเขา้มาอีกคร้ัง
พบว่า เศษซากของไมก้างเขนยงัคงถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดีจากคริสต์ศาสนิกชน 
ชาวพื้นเมือง สร้างความประหลาดใจแก่สเปนเป็นอยา่งยิ่ง เพราะไม่คิดวา่จะยงัมีผู ้
นบัถืออยู ่จึงมีการสร้างไมก้างเขนข้ึนใหม่อีกคร้ัง และเศษซากของไมก้างเขนเดิม 
ถูกบรรจุไวใ้นไมก้างเขนอนัใหม่ ชาวพื้นเมืองจึงเรียกท่ีน่ีว่า แมคเจลลนั ครอส 
เพื่อเป็นเกียรติแก่ เฟอร์ดินานด์ แมคเจลลนั ผูเ้พาะบ่มเมล็ดพนัธ์ุแห่งคริสตศ์าสนา
ให้งอกงามในประเทศฟิลิปปินส์  น าชมโบสถ์ Basilica Minore del Santo 
Nino โบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศฟิลิปปินส์ สร้างข้ึนเม่ือปี 1565โดยนักล่า
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อาณานิคมชาวสเปน ชม “The Heritage of Cebu Monument” เป็นอนุสาวรียซ่ึ์ง
ถ่ายทอดประวติัความเป็นมาของเมืองเซบูและประติมากรรมภาพเหตุการณ์ส าคญั 
และเป็นสัญลักษณ์ในประวติัศาสตร์ของเมืองเซบู ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างโดยศิลปินทอ้งถ่ิน Eduardo Castrillo เร่ิมตน้การก่อสร้างใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 การก่อสร้างเสร็จส้ินและเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี 8 
ธนัวาคม 2543 

เทีย่ง               บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร (The Aristocrat) 
บ่าย น าเดินทางสู่เมืองออสลอบOSLOBซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบู(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชัว่โมงคร่ึง) 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เพื่อเก็บสัมภาระ และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณห้องอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกัHARMONY HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

 
วนัทีส่าม ออสลอบ – เซบู – โบโฮล 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (HARMONY HOTEL) 

น าท่านนัง่เรือบงักา้ BANGKAซ่ีงเป็นเรือทอ้งถ่ินของ ประเทศฟิลิปปินส์ ลกัษณะ
มีแขนซ่ึงท าดว้ยไมไ้ผ่ ยื่นออกจากล าเรือทั้งสองขา้ง เพื่อท าให้เรือทรงตวัไดดี้ใน
วนัท่ีมีคล่ืนลมแรง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที ออกไปด าน ้าต้ืน และ การวา่ย
น ้ ากบั“ฉลามวาฬ”WHALE SHARKเป็นปลาฉลามเคล่ือนท่ีชา้ท่ีกินอาหารแบบ
กรองกินเป็นปลาขนาดใหญ่ท่ีสุด ยาวถึง 12.65 ม. หนกั 21.5 ตนัฉลามวาฬ พบได้
ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อาศยัอยู่ในทะเลเปิด มีช่วงอายุประมาณ 70 ปีปลา
ฉลามชนิดน้ีก าเนิดเม่ือประมาณ 60 ลา้นปีมาแลว้ อาหารหลกัของปลาฉลามวาฬ
คือแพลงกต์อนฉลามวาฬจดัเป็นปลาขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงท่ีนกัด าน ้ าตอ้งการจะพบ
เห็นตวัและถ่ายรูปมากท่ีสุด จดัเป็น 1 ใน 5 ผูย้ิง่ใหญ่ แห่งทอ้งทะเล 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณหอ้งอาหาร (Max’s Restaurant) 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเซบู เดินทางถึงเมืองเซบูน าท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือเฟอร์

ร่ีขนาดใหญ่สู่ เกาะโบโฮ Boholเป็นส าคญัอีกเกาะหน่ึงของฟิลิปปินส์ตั้งอยูใ่นภาค
กลางของประเทศ เมืองหลวงของเกาะ คือ Tagbilaranโบฮอลเป็นเกาะท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 10 ของประเทศฟิลิปปินส์ ดว้ยพื้นท่ี 4,821 ตารางกิโลเมตร และแนวชายฝ่ัง 
261 กม.รายไดห้ลกัของเกาะน้ีจึงมาจากการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นรีสอร์ทสวยงาม
ริมทะเล แหล่งด าน ้าลึกมากมายเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่เป็นหน่ึงในสถานท่ีด าน ้ าสิบ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
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อนัดบัแรกของโลกแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมมากมายเกาะท่ีมีความหลากหลายเร่ือง
การท่องเท่ียวไม่ว่าจะหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตาหรือโบราณสถานท่ี
น่าสนใจ   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BRUMINI HOTELหรือ
เทียบเท่า 

 
วนัทีส่ี่  โบโฮล – เซบู–กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (BRUMINI HOTEL) 

จากนั้นน าท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานท่ีร าลึกถึงมิตรภาพของ
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกประกอบด้วยรูปป้ันของ Miguel Lopez de 
Legazpi นกัส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ในซีกโลกตะวนัออกและ
Lord SiKatuna  ผูน้  าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้  าการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์ และท า
การด่ืมเพื่อเป็นสัตยปฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผา่พนัธ์ุ
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ.1565 ซ่ึงชาวฟิลิปปินส์เรียกการกระท าน้ีว่า Sandugo 
จากนั้นน าชม Baclayon Church โบสถ์ท่ีมีอายุเก่าแก่เป็นอนัดบัสองของประเทศ 
ปัจจุบนัไดก้ลายเป็น พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงของพื้นเมืองโบราณต่างๆ จากนั้น น า
ชมโบสถ ์Baclayonเป็นนิกายโรมนัคาทอลิกของเกาะโบโฮล ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1596 
และกลายเป็นชุมชนคริสเตียนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองโบโฮล  โบสถ์แห่งน้ีไดรั้บการ
ประกาศให้เป็นสมบติัทางวฒันธรรมแห่งชาติ ของพิพิธภณัฑ์แห่งชาติฟิลิปปินส์ 
ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 เกิดข้ึนท่ีโบโฮลและบริเวณใกลเ้คียง
อาคารแห่งน้ีไดรั้บความเสียหายอยา่งมาก จึงไดมี้การบูรณะในปี 2013 และคาดวา่
จะเปิดให้บริการอีกคร้ังในปี 2017จากนั้น ช่ืนชมความน่ารักของ Tariers ลิงท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุดในโลกมีขนสีน ้ าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตวัเกรมลิน 
ขนาดล าตวัเพียง 4-5 น้ิว น ้ าหนกัเพียง 57 กรัมเช่ือกนัวา่ทาร์เซียร์ไดสู้ญพนัธ์ุไป
ตั้งแต่ก่อนศตวรรษท่ี 20 ไม่เคยมีผูไ้ดพ้บเห็นมากวา่ 80 ปี จนคิดวา่มนัสูญพนัธ์ุไป
แลว้ จนกระทัง่มีคนพบมนัอีกคร้ัง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ (Loboc river cruise) 
บ่าย จากนั้นน าท่านชม ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill) กลุ่มภูเขาขนาดย่อมจ านว

1,268 ลูกแต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30-50 เมตรจากพื้นดินโดยเนินเขาเหล่าน้ีจะ
มีสีเขียวในช่วงฤดูฝนและสีน ้ าตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อนภูเขาช็อกโกแลตแห่งเกาะ
โบโฮลประเทศฟิลิปปินส์เนินเขาเหล่าน้ีเกิดจากธรรมชาติท่ีงดงามและตระการตา 
โดยนกัธรณีวิทยาเช่ือว่า อดีตชาติหลายลา้นปีก่อนบริเวณน้ีเป็นทอ้งทะเล และน่ี
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คือแนวปะการังอันแสนจะสมบูรณ์ต่อมาเวลาเปล่ียนน ้ าทะเลเกิดเหือดแห้ง
หลงัจากนั้นก็เกิดการทบัถมของหินปูน นานวนัเขา้กลายเป็นเนินเขาเหล่าน้ี เเละ
บางต านานเล่าต่ออีกวา่ภูเขาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีหลงเหลือจากการต่อสู้กนัระหวา่งยกัษ์
ทั้ง 2 ตวั ซ่ึงยกัษ์ตวัหน่ึงไดล้้มตายจากการต่อสู้นั้น ยกัษ์ท่ีเป็นคู่รักของมนัจึงได้
ร้องไห้จนหยดน ้ าตาหล่นร่วงบนพื้นดินแลว้เกิดเป็นภูเขาแต่ละลูกนัน่เองเม่ือวนัท่ี 
16 พฤษภาคม 2549 กรมส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้ยื่นช็อกโกแลต
ฮิลส์เข้าสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่า เรือ 
TAGBILARANลงเรือเฟอร่ีกลบัสู่เกาะเซบูถึงเมืองเซบูน าท่านเดินทางสู่สนามบิน
เซบู 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี PR738 
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄ 
 

อตัราค่าบริการ 

 
  

อตัรานีร้วม - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  - ค่ารถตูรั้บส่งตามรายการ 
  - ค่าอาหารตามรายการ                          - ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

   - ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน      
  - ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  
  - ค่ารักษาพยาบาลอนัเกินจากอุบติัเหตุและเจบ็ป่วยในระหวา่งการเดินทางท่านละ 
    500,000 บาท 

 
อตัรานีไ้ม่รวม - ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีท่านสั่ง  
             พิเศษ 
           - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
การยกเลกิ 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 11 วนั บริษทัฯ ขอเก็บ 50% ของอตัราค่าบริการ 
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 – 06 วนั บริษทัฯ ขอเก็บ 75% ของอตัราค่าบริการ 
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 05 – 01 วนั บริษทัฯ ขอเก็บ 100 % ของอตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง พกัห้อง สอง / สามท่าน พกัเดี่ยวเพิม่ 
9 – 12, 16 – 19 ธ.ค. 60 24,900.- 3,500.- 
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หมายเหตุ อตัราค่าทวัร์ดงักล่าวเป็น การจ่ายแทน (COST PLUS) ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการส่วนหน่ึงส่วนใดไดต้ามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการยืนยนัจากสายการบิน ท่ีพกั เวลาเขา้เยี่ยมชมของแต่
ละสถานท่ี และเหตุการณ์ทางการเมือง การประทว้งการนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ 
อนัเป็นสาเหตุตอ้งเล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะเท่ียวไดต้ามรายการ
ทั้งหมด 

 
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 

5.2.1 ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและหลากหลายท่ีมาซ่ึงควรใชก้ารสืบคน้จากหลายแหล่งขอ้มูล
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
5.2.2 ในการออกปฎิบติัตามรายการน าเท่ียวจริงๆของหัวหน้าทวัร์จะมีเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น ฝนตก อุบติัเหตุ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใส่ใจรายละเอียดและศึกษาขอ้มูล
หรือตรวจสอบแหล่งท่องเท่ียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง 
5.2.3 โครงงานท่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสถานท่ีท่องเท่ียว ภายในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น 

 นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกมากมาย ซ่ึงสามารถน ากลบัมาท ารายการน าเท่ียวใหม่
 ไดอี้ก 
5.3 สรุปผลการปฎบิัติสหกจิศึกษา 
 5.3.1 ขอ้ดีของการปฎิบติัสหกิจศึกษา 
  5.3.1.1 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการท างานในส่วนของงานออฟฟิศของบริษทัทวัร์ 
  5.3.1.2 ได้ความรู้และได้ฝึกท าโปรแกรมทวัร์ การท าใบตรวจคนเข้าเมืองและ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ 
  5.3.1.3 เกิดการพฒันาทกัษะในการท างานของตนเองร่วมกบัผูอ่ื้น 
  5.3.1.4 ไดฝึ้กการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า จากค าปรึกษาของพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อ
น าไปปรับใชใ้นการท างานในอนาคต 
            5.3.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติัสหกิจศึกษา 
  5.3.2.1 ขาดความช านาญในการจดัน าเท่ียว เพราะยงัขาดประสบการณ์ตรงในการ
จดัน าเท่ียว 
  5.3.2.2 ขาดความช านาญเร่ืองของขอ้มูลในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว จึงไม่สามารถ
ใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ไดค้รอบคลุม 
             5.3.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฎิบติัสหกิจศึกษา 
  5.3.3.1 ควรศึกษาขอ้มูลและเส้นทางการน าเท่ียว ก่อนทุกคร้ังท่ีจะจดัน าเท่ียว 
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  5.3.3.2 ควรส่งเสริมนกัศึกษา ไดอ้อกไปปฎิบติัภาคสนามเพิ่มข้ึน เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และเป็นการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งท างานในอนาคต  
  5.3.3.3ส าหรับผูอ่้านทุกท่านท่ีได้อ่านวิจยัเล่มน้ีจะได้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท า
โปรแกรมทวัร์น าไปต่อยอดกับโปรแกรมท่ีทุกท่านจะจดัท าข้ึนมาโดยศึกษาจากวิจยัเล่มน้ี ซ่ึง
ผูจ้ดัท าจะเสนอให้เห็นว่าเราควรหาวิธีการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็วให้กบัผูม้าใชบ้ริการให้ได้
มากท่ีสุด และน าเวลาท่ีเราไดร้วบรัดไปเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียว จึงท าให้ผูม้าใช้บริการพึ่งพอใจกบั
การท่ีเสียเวลาไปท่องเท่ียวมากกวา่เสียเวลาในการเดินทาง  
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