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Abstract 
 Gusto World Tour is an outbound travel agent that provides many different travel routes. 
The creators of this project found that there were very few travel routes to South Africa compared 
to travel rates to others countries, so, travel routes to South Africa was created in order to increase 
travel routes for the company. After researching the information, it was found that Cape Town was 
interesting and has various attractions. Thus, the program name “Discover South Africa… 
Wonderland” was created for sales to increase incomes for the company and to attract new market 
segmentation. The program was evaluated by the staff, and they identified that "Made out well 
read and understand, clear content. Tourist program is an interesting route, suitable for customers 
of all genders and ages. Can be applied to the company's tour sales.” 
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บทที ่1 

ทีม่าและความส าคญั 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 

   เม่ือกล่าวถึงประเทศแอฟริกาใต ้ส่ิงแรกผูค้นนึกถึง คือ ประเทศท่ีมีความลา้หลงัและดอ้ย
พฒันา มีความแหง้แลง้ไม่อุดมสมบูรณ์ ผูค้นอดอยากหิวโหย คนผิวสี  ประเทศแอฟริกาใตจึ้งไม่ได้
เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของหลายคนโดยทัว่ไปรวมถึงคนไทยด้วย  น้อยคนนกัท่ีจะ
ทราบว่า ประเทศแอฟริกาใตเ้ป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว บา้นเมืองเป็นระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นคมนาคมภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นทอ้งถนนหรือรางรถไฟต่างก็มีความทนัสมยั และมีคน
หลากหลายประเทศหลากหลายเช้ือชาติหลั่งไหลเข้าทั้ งท างานท าธุรกิจ จนคนพื้นเมืองแท้ๆ
กลายเป็นคนกลุ่มเล็ก ท าให้ประเทศแอฟริกาใต้ไม่ได้มีแต่คนผิวสี แต่มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมท าให้ประเทศพฒันาแบบกา้วกระโดดและท าให้เกิดการเหล่ือมล ้ าทางสังคมมาก เป็น
ประเทศท่ีร ่ ารวยธรรมชาติ  มีสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามมากมายท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลาย  
เป็นประเทศท่ีรวมโลกทั้งใบไวด้ว้ยกนั เพราะอุดมไปดว้ยความงดงามของธรรมชาติ และ สีสันวิถี
ความเป็นอยูข่องผูค้นอนัเป่ียมไปดว้ยเสน่ห์ 
   บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ เป็นบริษัทจัดน าเท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ 
(Outbound) ไดมี้การด าเนินกิจการดา้นการจดัน าเท่ียวมายาวนานมากกวา่ 14  ปี ก่อตั้งข้ึนจากความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นบริษทัทวัร์คุณภาพ บริการดว้ยใจ ในราคามิตรภาพ ไดรั้บความพึงพอใจและความ
ไวว้างใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก มีโปรแกรมท่องเท่ียวไปยงัหลายเส้นทาง เช่น ทวัร์อเมริกา/
แคนาดา ทวัร์ยโุรป ทวัร์ตะวนัออกกลาง ทวัร์ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด ์ทวัร์ญ่ีปุ่น ทวัร์เกาหลี ทวัร์จีน/
ไตห้วนั ทวัร์ฮ่องกง มาเก๊า ทวัร์AEC และทวัร์แอฟริกา ซ่ึงคณะผูจ้ดัท าไดพ้บวา่โปรแกรมท่องเท่ียว
ประเทศแอฟริกาใตมี้นอ้ยมาก เม่ือเทียบกบัโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศอ่ืนๆ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวไปยงัประเทศแอฟริกาใต ้
จึงได้น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัมาปรับใช้และศึกษาข้อมูลต่างๆเก่ียวกับ
ประเทศแอฟริกาใต้ จึงพบว่าเมืองเคปทาวน์ เป็นเมืองท่ีมีความน่าสนใจ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย คณะผูจ้ดัท าจึงเลือกจดัวางเส้นทางท่ีเมืองเคปทาวน์และจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียว
ภายใตโ้ครงงาน “ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหัศจรรย์” เพื่อเพิ่มเส้นทางแอฟริกาใตใ้ห้แก่สถาน
ประกอบการและเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเท่ียวในท่ีแปลกใหม่และมีความ
หลากหลายทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ มีความหลากหลายทางสถานท่ีท่องเท่ียว 
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1.2 วตัถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเส้นทางแอฟริกาใตใ้หแ้ก่สถานประกอบการ  
1.2.2 เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางการตลาดของผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในการ  

ท่องเท่ียวท่ีมีความแปลกใหม่  
 1.2.3 เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมท่องเท่ียว “ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหศัจรรย”์  

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
             1.3.1 ขอบเขตดา้นเวลา คือ วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
              1.3.2 ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ บริษทั กสัโต ้เวลิด์ ทวัร์ 
              1.3.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ สืบคน้ขอ้มูลจากเอกสาร ขอ้มูลจากโปรแกรมท่องเท่ียวเดิมท่ี
มีอยู่แลว้ หนงัสือคู่มือการเดินทางและเอกสารการท่องเท่ียวของบริษทั กสัโต ้เวิล์ด ทวัร์ สืบคน้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ปรึกษาและสอบถามขอ้มูลจากพนักงานท่ีปรึกษาและพนักงานแผนก
แอฟริกาใต ้ 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  1.4.1 นกัท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียวประเทศแอฟริกาใตม้ากข้ึน 
  1.4.2 บริษทั กสัโต ้เวิลด์ ทวัร์สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้

1.4.3 นกัศึกษาและผูท่ี้สนใจสามารถน าขอ้มูลจากโครงงานน้ีไปพฒันาและต่อยอดในการ
จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวประเทศแอฟริกาใตไ้ด ้
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการจดัทาํโครงงานเร่ือง ตะลุย แอฟริกาใต ้ดินแดนมหัศจรรย  ์ คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษา
เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1 ความหมายการท่องเท่ียว 
2.2 ขอ้มูลประเทศแอฟริกาใต ้
2.3 รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 

2.1 ความหมายการท่องเทีย่ว 
มีผูใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวม้ากมาย เช่น 
 ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางและ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํว่า “การ
ท่องเท่ียว”  ไวว้า่ “การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ  เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่
เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัฐานหรือไม่พาํนกัอยูเ่ป็นการถาวร” 
 องคก์ารท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ไดใ้ห้ความหมายของการ
ท่องเท่ียวดงัน้ี “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 การเดินทางของบุคคลจากท่ี
อยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได ้
 สํานกังานพฒันาการท่องเท่ียว (2546) การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเง่ือนไขว่า การเดินทางนั้น เป็นการเดินทาง
เพียงชัว่คราว ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ถูกบงัคบัใหเ้ดินทาง 
 ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว 
(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีพาํนกัอาศยัประจาํของบุคคล
นั้น และเป็นการไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้
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จากคาํนิยามและความหมายของการท่องเท่ียวท่ีผูเ้ขียนหลายท่านไดใ้ห้ไว ้สรุปไดว้า่ การ
เดินทางท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งเป็นการเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีหน่ึงชัว่คราว อาจจะคา้ง
แรมหรือไม่คา้งแรมก็ไดด้ว้ยความสมคัรใจและไม่เป็นการเดินทางไปเพื่อประกอบอาชีพหรือสร้าง
รายได ้เช่น การเดินทางเพื่อไปพกัผอ่นหยอ่นใจ การเดินทางเพื่อไปเยีย่มญาติหรือเพื่อน การเดินทาง
เพื่อไปแลกเปล่ียนวฒันธรรม และการเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขนักีฬา เป็นตน้ 
2.2 ข้อมูลประเทศแอฟริกาใต้ 

สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(Republic of South Africa) หรือเรียกสั้ นๆว่า แอฟริกาใต ้เป็น
ประเทศอิสระท่ีอยู่ตอนปลายทางใตสุ้ดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกบัประเทศนามิเบีย บอต
สวานา ซิมบบัเว โมซมับิก และสวาซิแลนด์ นอกจากน้ียงัมีเลโซโท ซ่ึงเป็นประเทศท่ีถูกลอ้มรอบ
ทุกดา้นดว้ยอาณาเขตของประเทศแอฟริกาใต้ มีชาวพื้นเมืองผิวขาวไดแ้ก่ ชาวแอฟริกนั ท่ีสืบเช้ือ
สายจากชาวดตัช์ ท่ีมาตั้งถ่ินฐานเป็นกลุ่มแรก ปัจจุบนัมีทั้งชาวดตัช์ เยอรมนั ฝร่ังเศส องักฤษ และ
ชนเผา่พื้นเมือง คือ ซูลู 

   
รูปท่ี 2.1 แผนท่ีประเทศแอฟริกาใต ้

ท่ีมา http://www.thaibiz.net 
เมืองหลวง  เคปทาวน์ (ทางฝ่ายนิติบญัญติั) พริทอเรีย (ทางฝ่ายบริหาร) บลูมฟอนเทน (ทาง
ฝ่ายศาล) 
ภูมิประเทศ ประกอบไปดว้ย  ชายฝ่ัง ภูเขา ทะเลทราย และมีพื้นป่าท่ีเขียวชอุ่ม 
อากาศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐแอฟริกาใตจ้ะก่ึงแห้งแลง้ ในดา้นชายฝ่ังตะวนัออก
จะก่ึงร้อนช้ืน ในดา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจะแห้งแลง้ อุณหภูมิเฉล่ียจะอยู่
ระหวา่ง 0 – 35 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน จะร้อนและแหง้แลง้ ฤดูหนาวจะเยน็และมีฝนตก 
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ฤดูกาล  มี 4 ฤดู ไดแ้ก่ 
ฤดูใบไมผ้ลิ กนัยายน – พฤศจิกายน 

  ฤดูร้อน ธนัวาคม – กุมภาพนัธ์ 
 ฤดูใบไมร่้วง มีนาคม – พฤษภาคม 
 ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 
ศาสนา คริสต ์ร้อยละ 79.6 มุสลิม ร้อยละ 1.5 ความเช่ืออ่ืน ร้อยละ 18.8 
การปกครอง ระบบการปกครอง สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ 
ประเทศแอฟริกาใตแ้บ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จงัหวดั โดยแต่ละจงัหวดัจะมีเมือง
หลวงและเมืองใหญ่สุด ไดแ้ก่ 
 

จังหวดั เมืองหลวง เมืองใหญ่สุด 

จงัหวดัอีสเทิร์นเคป บิโช พอร์ตเอลิซาเบท 

จงัหวดัฟรีสเตต บลูมฟอนเทน บลูมฟอนเทน 

จงัหวดักาวเตง็ โจฮนัเนสเบิร์ก โจฮนัเนสเบิร์ก 

จงัหวดัควาซูลู-นาตลั พีเอเตอร์มาเริซเบิร์ก เดอร์บนั 

จงัหวดัลิมโปโป โพโลเควน โพโลเควน 

จงัหวดัพูมาลงักา เนลสไปรต ์ เนลสไปรต ์

จงัหวดันอร์ทเวสต ์ มาฟีเคง รุสเทนเบิร์ก 

จงัหวดันอร์เทิร์นเคป คิมเบอร์เลย ์ คิมเบอร์เลย ์

จงัหวดัเวสเทิร์นเคป เคปทาวน์ เคปทาวน์ 

 
ประชากร  ประมาณ 55.91 ลา้น (พ.ศ. 2559) 
ภาษา  ภาษาราชการ ภาษาองักฤษ ภาษาพื้นเมือง ภาษาแอฟริคานส์ ภาษาซูลู ภาษาโชซา 

ภาษาสวาตี ภาษาเอน็เดเบลี ภาษาซูทูใต ้ ภาษาซูทูเหนือ ภาษาซองกา ภาษาสวนันา และภาษาเวนดา 
สกุลเงิน  แรนด ์(ZAR) 
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2.2.1 ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีในรายการนําเทีย่ว 

เคปทาวน์ (Cape Town) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามและเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลาง
ของฝ่ายนิติบญัญติัของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ี
สวยท่ีสุดและมีเสน่ห์ท่ีสุดเมืองหน่ึงในโลก เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีช่ือเสียงท่ีตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศแอฟริกาใต้ ตรงแหลมกู๊ดโฮป ท่ียื่นออกไปทางระหว่างสองมหาสมุทร คือ มหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
รูปท่ี 2.2 ฟาร์มนกกระจอกเทศ (Captown Ostrich Ranch) 

ท่ีมา https://www.facebook.com/ostrichranch 
ฟาร์มนกกระจอกเทศ (Captown Ostrich Ranch) เป็นฟาร์มเพาะเล้ียง

นกกระจอกเทศ ซ่ึงเป็นสัตวปี์กท่ีใหญ่ท่ีสุดและเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัคนทอ้งถ่ินเป็น
เวลาช้านาน ภายในฟาร์มยงัมีพิพิทธภณัฑ์และไม่ไดมี้แค่นกกระจอกเทศเท่านั้น ยงัมีจระเข ้เตา้ 
นกยงูและเสือชีตาห์อีกดว้ย 
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รูปท่ี 2.3 ภูเขาโตะ๊ (Table Mountain) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) เป็นภูเขาท่ีมียอดเขาราบเรียบดูเหมือนโต๊ะ ตั้งอยูท่าง

ตอนเหนือของเมืองเคปทาวน์ มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร สูง 1,086 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล
ปานกลาง ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เม่ือปี ค.ส.2004 และในปี ค.ส.2011 ไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นเจด็ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

 
รูปท่ี 2.4 เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เป็นท่ีอยูข่องแมวนํ้ ามากมาย แมวนํ้ าแอฟริกาใตจ้ดั

ไดว้่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตระกูลแมวนํ้ าขนปุย สามารถดาํนํ้ าไดลึ้กถึง 400 เมตร โตเต็มท่ีเม่ืออายุ
ประมาณ 3-5 ปี อายยุนืประมาณ 25 ปี 
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รูปท่ี 2.5 ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) ชายหาดแห่งน้ีเป็นบา้นของแพนกวินสาย

พนัธ์ุแอฟริกาใต ้มีจาํนวนเพนกวินอาศยัอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 2,000 ตวั  นกัท่องเท่ียวสามารถชมแพน
กวนิไดอ้ยา่งใกลชิ้ด แต่จะไม่สามารถจบัตวัแพนกวนิได ้เพราะเป็นกฎของท่ีน่ี 

 
รูปท่ี 2.6 แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) เป็นท่ีเล่ืองลือทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน

แห่งการคน้พบเส้นทางการคา้จากโลกตะวนัตกสู่โลกและทางตะวนัออก ปลายสุดของแหลมจะมี
ประภาคารขนาดใหญ่ซ่ึง เม่ือไปยนืชมววิบริเวณนั้นจะไดเ้ห็นรอยตะเข็บ ระหวา่งมหาสมุทรอินเดีย
กบัมหาสมุทรแอตแลนติคท่ีมาบรรจบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนบนผวินํ้า 
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รูปท่ี 2.7 โรงกลัน่ไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia Winery) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
โรงกลั่นไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia Winery) เป็นโรงกลัน่

ไวน์องุ่นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศแอฟริกาใต ้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1685 โดย ไซมอน แวน เดอ 
สเตล (Simon van der Stel) ผูว้า่การอาณานิคมเคปคนแรก  ท่ีน่ีเป็นท่ีแรกท่ีเร่ิมการปลูกองุ่น Groot 
Constantia ไดผ้ลิตไวน์และกวาดรางวลัต่างๆมาแลว้มากมาย เป็นแหล่งผลิตผลิตไวน์ชั้นดี มีห้อง 
Tasting ไวใ้ห้สําหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการทดลองชิมไวน์ รสชาติ ต่างๆ เช่น ไวน์แดง ไวน์ขาว 
และมีบริการใหซ้ื้อกลบัในราคายอ่มเยาอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.8 ร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) 

ท่ีมา http://www.thawatchaiguru.com 
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ร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) ร้านช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือของเมือง
เคปทาวน์ ช็อคโกแลตของท่ีน่ีทาํมาจากช็อคโกแลตท่ีดีท่ีสุดจากประเทศนอร์เวย ์ มีการทาํแบบ
พื้นเมือง และมีการสาธิตการทาํช็อคโกแลตใหผู้เ้ยีย่มชมไดช้มอีกดว้ย 

 

รูปท่ี 2.9 สวนพฤกษชาติ (Kirstenbosch) 
ท่ีมา https://www.flickr.com 

สวนพฤกษชาติ (Kirstenbosch) เป็นสวนพฤกษชาติท่ีสวยงามมากท่ีสุดติดอนัดบั
ของโลกและยงัเปิดใหเ้ป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของโลกท่ีมีพนัธ์ไมพ้ื้นเมืองให้ชมมากกวา่ 7,000 
สายพนัธ์ ในพื้นท่ี 88 เอเคอร์ หรือประมาณ 223 ไร่ นอกจากน้ียงัมีเรือนกระจกขนาดใหญ่ไว้
เพาะปลูกพนัธ์ไมต่้างๆใหน้กัท่องเท่ียวไดช้ม 

 
รูปท่ี 2.10 วคิตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
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วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) เป็น
อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ของเคปทาวน์ ยงัเป็นศูนยร์วมร้านอาหารและศูนยร์วมแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่  
มีบรรยากาศดี ววิสวยงาม และมีภูเขาโตะ๊ (Table Mountain) เป็นฉากหลงั 

 
รูปท่ี 2.11 พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าสองมหาสมุทร (Two Ocean Aquarium) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าสองมหาสมุทร (Two Ocean Aquarium) เป็นพิพิธภณัฑ์สัตว์

นํ้ าท่ีรวบรวมสัตวท์ะเลท่ีมาจากสองมหาสมุทร นาํมาไวร้วมกนั โดยสัตวท์ะเลเหล่าน้ีจะมาจาก
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก มีสัตวท์ะเลทั้งหมดกวา่ 3,000 ตวั  

 
รูปท่ี 2.12 กรีนมาเก็ตสแควร์ (Greenmarket Square) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
กรีนมาเก็ตสแควร์ (Greenmarket Square)  เป็นตลาดท่ีขายของฝาก ของท่ีระลึก

มากมาย เช่น มีพวงกุญแจ ภาพเขียน เส้ือผา้ กระเป๋า ของใชต่้างๆและอ่ืนๆอีกมากมาย 
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รูปท่ี 2.13 โบคาป (Bo-Kaap) 
ท่ีมา https://www.flickr.com 

โบคาป (Bo-Kaap) เป็นละแวกท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยบา้นเรือนท่ีทา
สีสันอย่างสดใสเหมือนลูกกวาด เป็นชุมชนของชาวมลายูท่ีอพยพมาอยู่ในเมืองเคปทาวน์ตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 16  ไฮไลทข์องยา่นน้ีอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์โบคาป ซ่ึงมีอายุยอ้นกลบัไดถึ้งช่วงทศวรรษ 1760 
มีการจดัแสดงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัผูต้ ั้งรกรากชาวมุสลิมยุคแรกๆ ท่ีอพยพมาจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซียมาอยูท่ี่น่ีเม่ือหลายร้อยปีก่อน นอกจากน้ียงัมีมสัยิดออวลั ซ่ึงมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในเคปทาวน์ 
สร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 

 
รูปท่ี 2.14 ซิกแนล ฮิลล ์(Signal Hill)   

ท่ีมา https://www.flickr.com 
ซิกแนล ฮิลล์ (Signal Hill)  ท่ีมาของช่ือซิกแนล ฮิลล์มาจากธรรมเนียมการโบกธง

จากเขาจุดน้ีเพื่อส่ือสารกบัเรือใกล้ๆ  คร้ังแรกท่ีมีการใชปื้นใหญ่ยิงบอกเวลาจากเขาน้ีคือปี ค.ส.1902 
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ก่อนหนา้นั้น ปืนใหญ่จะถูกยงิจากป้อมปราการในศตวรรษท่ี 17 ของกองร้อยทหารปืนใหญ่ใกลก้บั
ปราสาทกู๊ดโฮป (Castle of Good Hope) จุดประสงคข์องการยิงปืนใหญ่คร้ังแรกเร่ิมคือให้สัญญาณ
เรือในบริเวณอ่าวเทเบิลเบยใ์กล้ๆ  

 

รูปท่ี 2.15 ซาฟารี (Aquila Private Game Reserve) 
ท่ีมา https://www.facebook.com/Aquilasafari 

ซาฟารี (Aquila Private Game Reserve) เป็นซาฟารีท่ีอยูเ่มืองเคปทาวน์ ตั้งอยูไ่ม่
ไกลจากโรงแรมท่ีพกั ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง มีบริการชมสัตวป่์าของแอฟริกาใตท่ี้หา
ยาก เช่น แอนเทโลป มา้ลาย และไฮยีนา เป็นตน้ และมีการตามล่าหา Big 5 คือ การตามล่าหา แรด 
ชา้ง สิงโต เสือดาว และควายป่า ซ่ึงเป็นเจา้ป่าแห่งแอฟริกา ดว้ยรถ 4 WD หรือ เกมส์ไดร์ (Game 
Drive) 
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รูปท่ี 2.16 พิพิธภณัฑเ์ขตหก (District six) 
ท่ีมา https://www.flickr.com 

พิพิธภัณฑ์เขตหก (District six) เป็นท่ีบอกเล่าเร่ืองราวอดีตชุมชนเขตหกท่ีถูกขบั
ไล่ในช่วงการเหยยีดสีผวิ ซ่ึงพรรคแห่งชาติประกาศใหย้า่นน้ีเป็นพื้นท่ีของคนผวิขาว จึงไดบ้งัคบัให้
ชาวบา้นยา้ยออกจากพื้นท่ีและสั่งให้ทาํลายบา้นเรือนของพวกเขา พิพิธภณัฑ์น้ีจดัตั้งอยู่ในโบสถ์
ศาสนานิกายเมธอดิสตห์ลงัเก่าของเคปทาวน์ ซ่ึงมีนิทรรศการถาวร Digging Deeper การบอกเล่า
เร่ืองราววถีิชีวติของอดีตซ่ึงไดจ้าํลองเอาไวเ้ท่าของจริง 

 

รูปท่ี 2.17 พิพิธภณัฑช์นชาติยวิแห่งแอฟริกาใต ้(South African Jewish Museum) 
ท่ีมา https://www.flickr.com 

พิพิธภัณฑ์ชนชาติยิวแห่งแอฟริกาใต้ (South African Jewish Museum) เป็น
พิพิธภณัฑช์นชาติยวิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในแอฟริกาใต ้ซ่ึงผูท่ี้มาเยี่ยมชมจะไดท้ราบถึงขอ้มูลต่างๆของผูท่ี้
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ก่อตั้งรกรากชาวยิวในยุคแรกๆท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศราวศตวรรษท่ี 19 และไดท้ราบถึงความ
พฒันาของชาวชนชาติยิวจากศิลปวตัถุพิธีกรรมต่างๆซ่ึงเมืองเคปทาวน์น้ีมีชาวยิวเก่าแก่มากท่ีสุด
แถบทางใตข้องแอฟริกา 

 

รูปท่ี 2.18 ชายหาดมุยเซนเบิร์ก (Muizenberg Beach) 
ท่ีมา  https://www.flickr.com  

ชายหาดมุยเซนเบิร์ก (Muizenberg Beach) เป็นชายหาดท่ีเป็นสัญลกัษณ์อีกหน่ึง
อยา่งของเมืองเคปทาวน์ มีบา้นหลงัเล็กๆสีสันสดใส ซ่ึงเป็นท่ีเปล่ียนเส้ือผา้เรียงรายกนัอยูบ่น
ชายหาด เป็นชายหาดท่ีเป็นท่ีผูค้นนิยมมาเล่นกระดานโตค้ล่ืนและเดินเล่นบนชายหาด 
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2.2.2 ข้อมูลทีพ่กัในรายการนําเทีย่ว 

 
รูปท่ี 2.19 โรงแรมเซาทเ์ทิร์น ซนั เคป ซนั (Southern Sun Cape Sun) 

ท่ีมา https://www.booking.com 
โรงแรมเซาท์เทิร์น ซัน เคป ซัน (Southern Sun Cape Sun) เป็นโรงแรมระดบั 4 

ดาวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเคปทาวนใกลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร และสถานท่ีสาํคญัต่างๆ 

2.3 รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) 
2.3.1 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (ecotourism)   

2.3.1.1 ความหมาย 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะถ่ินและแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ เป็นการจดัการท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการ
ดูและรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนโดยท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดว้ย และมุ่งเนน้
ให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัหรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกท่ีในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม (https://tourismatbuu.wordpress.com) 

2.3.1.2  กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
กิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทาํไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเดินป่า การข่ีรถจกัรยาน

ลดัเลาะไปตามไร่นาและชนบท การดูถํ้า นํ้ าตก พุนํ้ าร้อน การไต่เขาและปีนหนา้ผา การนัง่เรือหรือ
ล่องแพไปตามลาํนํ้า การพายเรือล่องแก่ง  การดูนก การเยี่ยมชมสวนผลไม ้การดูวิถีชีวิตของชุมชน
ในทอ้งถ่ิน การพกัแรมกบัชุมชนในหมู่บา้น เป็นตน้ (http://oknation.nationtv.tv) 
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2.3.2 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism)  
2.3.2.1 ความหมาย 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล มีความหมายคลา้ยกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แต่จะ

เนน้แหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินรวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลดว้ย  
(https://tourismatbuu.wordpress.com) 

2.3.2.2 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศทางทะเล  
กิจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล ทาํไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเท่ียวชมท่ีอยู่

ของปลาวาฬ การดาํนํ้าดูปะการัง การเท่ียวชมชายหาด การเท่ียวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษป่์า
ชายเลน การชมวิถีชีวิตชาวเล การพายเรือคายกั การนัง่เรือหางยาวชมป่าชายเลน การชมการเล้ียง
ปลาทะเล และการเท่ียวชมพิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้าทางทะเล เป็นตน้ (http://52011010548.blogspot.com) 

2.3.3 การท่องเทีย่วเชิงธรณวีทิยา (geo-tourism)  
2.3.3.1 ความหมาย 
การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา หมายถึง การท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติท่ีไม่วา่จะ

เป็นทางภูเขา หิน ผา ถํ้ าต่างๆอาจเกิดปรากฏการณ์ท่ีธรรมชาตินั้นเปล่ียนแปลงแหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นเอกลกัษณะต่างๆ การกดัเซาะหินจากธารนํ้ า  แรงของกระแสลมทาํให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ส่ิง
เหล่าน้ีมนุษย์นั้ นไม่สามารถสร้างข้ึนมาได้เป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมาเราจะได้สัมผ ัส
ประสบการณ์ใหม่ท่ีน่าประทบัใจในการดูแลและรับผิดชอบมีจิตสํานึกในการช่วยกันรักษาต่อ
สภาพแวดลอ้มโดยคนในท่องถ่ินมีส่วนรวมต่อการจดัการท่องเท่ียว  
(https://tourismatbuu.wordpress.com) 

2.3.3.2 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงธรณวีทิยา 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา ทาํไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ เช่น การชมถํ้า การชม

หินงอก หินยอ้ย ตามถํ้าต่างๆ การชมแหล่งนํ้าพุร้อน การเท่ียวชมสุสานหอยท่ีหอยท่ีตายแลว้มาเกาะ
กนัจนเป็นชั้นหินปูนขนาดใหญ่  การชมภูเขาต่างๆท่ีตะกอนเร่ิมก่อตวัเป็นผลมาจากการพดัของลม
และกระแสนํ้าต่างๆจนเกิดเป็นเขาหินขนาดใหญ่  เป็นตน้ (https://tourismatbuu.wordpress.com) 

2.3.4 การท่องเทีย่วเชิงเกษตร (agro tourism) 
2.3.4.1 ความหมาย 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้ทางดา้นการเรียนรู้วถีิ

เกษตร กรรมของชาวชนบท โดยเนน้การมีส่วนร่วมของนกัท่องเท่ียวในการดาํเนินกิจกรรมให้เกิด
การเรียนรู้ดา้นการเกษตรและวถีิการดาํรงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี และเป็นการนาํเอาทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่หเ้กิดการเรียนรู้มาทาํใหเ้กิดประโยชน์ก่อใหเ้กิดรายไดต่้อชุมชน และตวัเกษตรกร การท่องเท่ียว
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เชิงเกษตร จะเป็นการอนุรักษค์วบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนและผล 
กระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม (จาก http://www.crfoodsafety.com) 

2.3.4.2 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรทาํไดใ้นลกัษณะต่างๆเช่น การเดินทางท่องเท่ียว

ไปยงัพื้นท่ีชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์มปศุสัตว ์และสัตวเ์ล้ียง
แหล่งเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าต่างๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจนสถาบนัการศึกษาท่ีมีงานวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยกีารผลิตทางการเกษตร เพื่อช่ืนชมความสวยงาม ความสาํเร็จ และเพลิดเพลินในสวน
เกษตร ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์ใหม่ บนพื้นฐานความรับผดิชอบ มีจิตสาํนึกต่อการรักษา
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีแห่งนั้น (จาก www.crfoodsafety.com) 

2.3.5 การท่องเทีย่วเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism)   
2.3.5.1 ความหมาย 

การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน เช่น สุริยุปราคา ฝนดาว
ตก จนัทรุปราคา และการดูดาวจกัราศีท่ีปรากฏในท้องฟ้าแต่ละเดือน เพื่อการเรียนรู้ระบบสุริย
จกัรวาล  มีความรู้ความประทบัใจ  ความทรงจาํและประสบการณ์เพิ่มข้ึน  
(https://tourismatbuu.wordpress.com) 

2.3.5.2 กจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงดาราศาสตร์ 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์ ทาํไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ เช่น การเดินทางไป

ดูทะเลดาวบนภูเขา การเดินทางไปดูทะเลดาวบนดอย การเดินทางไปดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา การ
เดินทางไปส่องกลอ้งดูดาว และการเดินทางไปศึกษาดาราศาสตร์ท่ีทอ้งฟ้าจาํลอง เป็นตน้  
(https://tourismatbuu.wordpress.com) 
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บทที ่ 3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 โลโ้กบริษทั กสัโต ้เวลิด์ ทวัร์ จ ำกดั 

 
สถานประกอบการ บริษทั กสัโต ้เวลิด์ ทวัร์ จ  ำกดั GUSTO WORLR TOUR CO., LTD 
ทีต่ั้ง                        เลขท่ี 8/29 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลำดพร้ำ เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร
10230 
โทรศัพท์                02-542-4040 

สายด่วน                 081 3503471, 081 3503473 

โทรสาร                  02-542-4292 

E-mail                   gusto@gustotour.com 
IDLine                  @Gustotour 
เวบ็ไซด์                         http://www.gustotour.com/ 

Facebook              https://www.facebook.com/gustoworldtour 

เวลาท าการ             วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ 09.00 – 18.00 น. 

                               วนัเสำร์ เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั กสัโต ้เวลิด์ ทวัร์ จ  ำกดั 

ท่ีมำ https://goo.gl/GehVU8 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
           บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ เป็นบริษัทจัดน ำเท่ียวประเภทธุรกิจน ำเท่ียวต่ำงประเทศ มี
โปรแกรมท่องเท่ียวไปยงัหลำยเส้นทำง เช่น อเมริกำ ยุโรป ญ่ีปุ่น เกำหลี และจีน เป็นตน้ บริกำรจดั
กรุ๊ปเหมำ ท่องเท่ียว ศึกษำดูงำน สัมมนำต่ำงประเทศ เป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ ส ำหรับ บริษทั องคก์ร 
สถำนศึกษำ  ไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเท่ียวเลขท่ี11/03295 ประเภทต่ำงประเทศ ทุนจด
ทะเบียนหน่ึงลำ้นบำทถว้น วนัท่ีก่อตั้ง 15 กนัยำยน 2546  
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3.3 แผนผงัองค์กรและการบริหารองค์กร 

 

 
คุณสุนนัทำ เอ้ืออ ำพน 

Managing Director 

คุณพีระพงษ ์เอ้ืออ ำพน 

Tour Manager 

คุณจนัทิมำ คำระพฤกษ ์

Corrective Manager 

คุณสุภำวยี ์ศรีมะรักอ่อน 

Sale แผนกทวัร์เกาหล ี

คุณเทวฤทธ์ รุ่งขจรกล่ิน 

Sale แผนกทวัร์ฮ่องกง/มาเก๊า 

คุณชนิสรำ พนัเวช 

Sale แผนกทัวร์จีน/ไต้หวนั 

คุณมณัฐิกำ เกษไชย 

Sale แผนกทัวร์AEC 

คุณธงชยั สง่ำมำ้ทอง 

Sale แผนกทวัร์ญี่ปุ่น 

คุณสุวนนัท ์สุขปล้ืม 

Sale แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา 

คุณสมฤทยั บุญเกตุ 

Sale แผนกทัวร์กรุ๊ป

คุณหน่ึงฤทยั สิงหนำท
เจ้าหน้าที่บัญชี 

คุณธเนศ อ่ิมกลำง 

เจ้าหน้าที่ Messenger 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

           3.4.1 ต าแหน่งงาน 

           นำงสำวกมลพรรณ   ศกัดำเดช แผนกงำน/ส่วนงำน พนกังำนทัว่ไป 

           นำงสำวอรวรรณ       แสงโชติ   แผนกงำน/ส่วนงำน พนกังำนทัว่ไป 

3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

1.แกไ้ขโปรแกรมทวัร์ 

2.อพัโหลดโปรแกรมทวัร์ลงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

3.ท ำใบรับเงินเม่ือลูกคำ้โอนเงินค่ำทวัร์มำ 

                  4.ท ำใบวำงบิลเม่ือลูกคำ้มีกำรจองทวัร์ 

5.สรุปยอดขำยแผนกต่ำงๆในแต่ละเดือน 

                  6.ถ่ำยเอกสำร 

                  7.ส่งแฟกซ์ 

                  8.จดัเตรียมอุปกรณ์และเอกสำรท่ีตอ้งใชใ้หลู้กคำ้ส ำหรับกำรออกทวัร์ 

                  9.ไปส่งลูกคำ้ท่ีสนำมบิน 

                  10.รับโทรศพัท ์

                  11.ตอบไลน์ลูกคำ้แทนพนกังำนท่ีลำ 

                  12.ปรับขนำดแบรนเนอร์ส ำหรับอพัโหลดลงเวบ็ไซตข์องบริษทั   

3.5 ช่ือและต าแหน่งทีป่รึกษา 

                  นำย เทวฤทธ์ิ  ขจรกล่ิน   ต ำแหน่ง Sale Executive 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

                  ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกรำคม 2561 ถึง 31 เมษำยน 2561 
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ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำปฏิบติังำน 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน          

           3.7.1 ปัญหาและตั้งหัวข้อโครงงาน  

            หำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงท่ีปฏิบติังำน ศึกษำปัญหำท่ีเกิดข้ึน ระดมควำมคิดเห็นจำก
สมำชิกในกลุ่ม และเสนอหวัขอ้ให้พนกังำนท่ีปรึกษำและอำจำรยท่ี์ปรึกษำพิจำรณำถึงควำมเป็นไป
ไดแ้ละควำมเหมำะสม 

          3.7.2ตั้งหัวข้อโครงงาน 

            ปรึกษำพนกังำนท่ีปรึกษำและอำจำรยท่ี์ปรึกษำเพื่อเลือกหวัขอ้โครงงำนท่ีมีควำมเหมำะสม
และมีควำมเป็นไปไดม้ำกท่ีสุด 

           3.7.3  ศึกษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

           คน้ควำ้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จำกโปรแกรมท่องเท่ียวเดิม โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้วของ
บริษทั เอกสำรภำยในบริษทั หนงัสือแนะน ำกำรท่องเท่ียว และอินเทอร์เน็ต เพื่อน ำขอ้มูลมำปรับใช้
ในกำรท ำโครงงำนตำมควำมเหมำะสม 

          3.7.4  จัดท าโครงงาน 

          จดัท ำรูปเล่มโครงงำนท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำ และคน้ควำ้ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

ขั้นตอนกำด ำเนินงำน มกรำคม กุมภำพนัธ์ มีนำคม เมษำยน 

ศึกษำปัญหำและตั้ งหัวข้อ
โครงงำน 

    

ตั้งหวัขอ้โครงงำน     

ศึกษำวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง     

จดัท ำโครงงำน     
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            -คอมพิวเตอร์  

                      -Printer  

                -โทรศพัทมื์อถือ 

        3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

-โปรแกรม Microsoft Word  

          -โปรแกรม Microsoft Powerpoint 

  -โปรแกรม Adobe Photoshop 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 ขั้นตอนในการจัดเตรียมเส้นทางการท่องเที่ยว 

หลงัจากท่ีไดมี้การอนุมติัให้ท าโครงงาน ในหัวขอ้ ตะลุยแอฟริกาใต ้ ดินแดนมหัศจรรย ์
คณะผูจ้ดัท าก็ไดมี้การขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีดูแลเส้นทางแอฟริกาใต ้เก่ียวกบัเมืองท่ีน่าสนใจ
ในแอฟริกาใต ้นอกจากน้ียงัไดท้  าการคน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตและหนงัสือแนะน าการท่องเท่ียว
ประเทศแอฟริกาใต ้จึงพบวา่ เมืองเคปทาวน์เป็นเมืองท่ีมีความน่าสนใจ เพราะเมืองเคปทาวน์เป็น
เมือง Tourist Destination เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามและมีสเน่ห์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มี
สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามมากมายท่ีน่าสนใจและมีความหลากหลาย และเม่ือไปแอฟริกาใต ้ส่ิงท่ี
พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือ การท่องป่าซาฟารี ตามล่าหา BIG 5 ซ่ึงประกอบดว้ย สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด 
และควายป่า ท่ีอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger National Park)  เมืองโจฮนัเนสเบิร์ก แต่ดว้ยความ
ใหญ่ของของอุทยาน นกัท่องเท่ียวท่ีไปตอ้งใชเ้วลาในการอยูใ่นอุทยานอยา่งนอ้ย 3 วนั 2 คืน ซ่ึงการ
ท่องป่าซาฟารี ตามล่าหา BIG 5 ท่ีเมืองเคปทาวน์ก็มี แต่ใชเ้วลานอ้ยกวา่ ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆไดม้ากข้ึน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้ลือกจดัวางเส้นทางท่ีเมืองเคปทาวน์ 

 
รูปท่ี 4.1 แผนท่ีประเทศแอฟริกาใต ้
ท่ีมา http://th.alumnieeni.com 
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4.1.1 การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 

 การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ส่วนใหญ่จะ
พิจารณาจากความน่าสนใจและความส าคญัของสถานท่ีนั้น นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเร่ืองเวลา และการเดินทาง 

4.1.2.ยานพาหนะทีเ่ลือกใช้บริการ 

เคร่ืองบินโดยสาร 

 

รูปท่ี 4.2 เคร่ืองบินโดยสาร สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
ท่ีมา http://www.bangkokbiznews.com 

จากรูปท่ี 4.2 เคร่ืองบินโดยสาร สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ สาเหตุท่ีเลือกใช้
บริการสายการบินน้ี เน่ืองจากเป็นสายการบินท่ีเป็นหน่ึงในสายการบินท่ีดีท่ีสุดของโลกและการ
บริการมีมาตรฐานสูง  
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รถโค้ชปรับอากาศ 

 

รูปท่ี 4.3 รถโคช้ปรับอากาศ  
ท่ีมา http://www.patsornchaitour.com 

จากรูปท่ี 4.3 รถโคช้ปรับอากาศ สาเหตุท่ีเลือกใชร้ถโคช้ปรับอากาศ เน่ืองจาก เป็น
ยานพาหนะท่ีมีความคล่องตวั เหมาะส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวทุกรูปแบบ สามารถใชเ้ดินทางได้
ทั้งระยะใกลแ้ละไกล เบาะท่ีนัง่สามารถปรับเอนได้ถึง 145 องศาและมีเข็ดขดันิรภยัทุกท่ีนัง่เพื่อ
ความปลอดภัย  มีห้องน ้ า มี ท่ีชาร์ทอุปกรณ์ส่ือสาร มีห้องเก็บสัมภาระ จึงท าให้เกิดความ
สะดวกสบาย นอกจากน้ีรถโคช้ปรับอากาศยงัมีจ านวนท่ีนัง่ให้เลือกตามความเหมาะสมของจ านวน
คณะทวัร์ได ้ 
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4.1.3 โรงแรมทีเ่ลือกใช้บริการ 

โรงแรมเซาท์เทร์ิน ซัน เคป ซัน (Southern Sun Cape Sun) 

 

รูปท่ี 4.4 โรงแรมเซาทเ์ทิร์น ซนั เคป ซนั  
ท่ีมา https://www.tripadvisor.in  

จากรูปท่ี 4.4 โรงแรมเซาทเ์ทิร์น ซนั เคป ซนั (Southern Sun Cape Sun) สาเหตุท่ี
เลือกใชบ้ริการโรงแรมแห่งน้ี เพราะเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเคปทาวน์ ใกลก้บั
สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร และสถานท่ีส าคญัต่างๆ 
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4.1.4 สถานทีท่่องเทีย่วในเมืองเคปทาวน์ 

ฟาร์มนกกระจอกเทศ (Captown Ostrich Ranch) 

 

รูปท่ี 4.5 นกกระจอกเทศท่ีฟาร์มนกกระจอกเทศ (Cape Town Ostrich Ranch) 
ท่ีมา https://www.facebook.com/ostrichranch 

จากรูปท่ี 4.5 นกกระจอกเทศท่ีฟาร์มนกกระจอกเทศ (Cape Town Ostrich Ranch)
สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นฟาร์มเพาะเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของเมือง
เคปทาวน์ ชมความน่ารักของนกกระจอกเทศและได้ชิมอาหารท่ีท าจากเน้ือและไข่ของ
นกกระจอกเทศ ทางฟาร์มยงัมีอาหารท่ีท าจากเน้ือไก่และเน้ือปลาส าหรับผูท่ี้ไม่กลา้ชิมอาหารท่ีท า
จากเน้ือและไข่ของนกกระจอกเทศ นอกจากน้ีแลว้ภายในฟาร์มไม่ไดมี้แค่นกกระจอกเทศเท่านั้น ยงั
มี จระเข ้เต่า นกยงูและเสือชีตาห์อีกดว้ย 
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                           ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain)   

 
รูปท่ี 4.6 ภูเขาโตะ๊ (Table Mountain) 

ท่ีมา https://pixabay.com 

 
รูปท่ี 4.7 ไฮแรกซ์หิน(Rock hyrax) ท่ีภูเขาโตะ๊ (Table Mountain) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
จากรูปท่ี 4.6 ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) และรูปท่ี 4.7 ไฮแรกซ์หิน(Rock hyrax) 

ท่ีภูเขาโตะ๊ (Table Mountain) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นภูเขาท่ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และเป็น1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก เม่ือข้ึนไปดา้นบนภูเขา ผูท่ี้มาเยี่ยมชมจะไดช้ม
วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและน่าอศัจรรย์ นอกจากน้ียงัมีพืชพรรณนานาชนิด ซ่ึงหลายชนิดเป็นพืช
พรรณท่ีไม่มีท่ีอ่ืนในโลก และชมความน่ารักของตวัไฮแร็กซ์หินและสัตวอ่ื์นๆอีกมากมาย 
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เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) 

 
รูปท่ี 4.8 เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
จากรูปท่ี 4.8 เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นเกาะ

ท่ีเป็นท่ีอยู่ของแมวน ้ าจ  านวนมาก ผูท่ี้มาเยี่ยมชมจะไดช้มความน่ารักและต่ืนตาต่ืนใจกบัแมวน ้ า
จ  านวนมาก 

ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) 

 
รูปท่ี 4.9 ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) 

ท่ีมา http://travel.trueid.net 
จากรูปท่ี 4.9 ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะ

เป็นชายหาดของแพนกวินสายพนัธ์ุแอฟริกนั ซ่ึงมีเพียง 2 ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศแอฟริกาใต้
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และประเทศนามิเบีย คณะทวัร์จะไดช้มความสวยงามความน่ารักของแพนกวินท่ีมีมากกว่า 2,000 
ตวัอยา่งใกลชิ้ด 

แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) 

 
รูปท่ี 4.10 แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
จากรูปท่ี 4.10 แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเคปทาวน์ เป็นสถานท่ีแสนต่ืนเตน้ เพราะคณะทวัร์จะไดพ้บ
กบันกกระจอกเทศป่า ลิงบาบูนและม้าลายเจา้ถ่ิน และเม่ือไปยืนชมวิวบนประภาคารเก่าแก่ จะ
สามารถเห็นรอยตะเขบ็ ระหวา่งมหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแอตแลนติคท่ีมาบรรจบกนัไดอ้ยา่ง
ชดัเจนบนผวิน ้า 
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โรงกลัน่ไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia Winery) 

 
รูปท่ี 4.11 โรงกลัน่ไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia Winery) 

ท่ีมา https://www.facebook.com/GrootConstantia/photos 
   จากรูปท่ี 4.11 โรงกลัน่ไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia Winery) 
สาเหตุท่ีเลือกสถานน้ีเพราะเป็นโรงกลัน่ไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเคปทาวน์คณะทวัร์ สามารถชม
ไร่องุ่นท่ีมีหลากหลายสายพรรณ ดูวธีิการผลิตไวน์ในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเก็บไปจนถึงการบรรจุ
ลงใส่ขวดและสามารถชิมไวน์ท่ีมีความหลากหลายชนิด นอกจากน้ีสามารถชมทิวทศัน์โดยรอบๆท่ี
โอบลอ้มไปดว้ยภูเขา 
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              ร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) 

 
รูปท่ี 4.12 ร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 

 

รูปท่ี 4.13 การสาธิตวธีิการท าช็อคโกแลต ท่ีร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) 
 ท่ีมา https://www.facebook.com/HuguenotChocolates 

   จากรูปท่ี 4.12 ร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) และรูปท่ี 4.13 การ
สาธิตวิธีการท าช็อคโกแลต ท่ีร้านช็อคโกแลต (Huguenot Fine Chocolate) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ี
เพราะเป็นร้านช็อคโกแลตท่ีข้ึนช่ือของเมืองเคปทาวน์ ช็อคโกแลตของท่ีน่ีท ามาจากช็อคโกแลตท่ีดี
ท่ีสุดจากประเทศนอร์เวย ์ มีการท าแบบพื้นเมือง และมีการสาธิตการท าช็อคโกแลตให้ผูเ้ยี่ยมชมได้
ชมอีกดว้ย 
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   สวนพฤกษชาติ Kirstenbosch 

 
รูปท่ี 4.14 สวนพฤกษชาติ (Kirstenbosch National Botanical Garden) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
   จากรูปท่ี 4.14 สวนพฤกษชาติ (Kirstenbosch National Botanical Garden) สาเหตุ
ท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นสวนพฤกษชาติท่ีดีท่ีสุดของโลกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว มีพนัธ์ุไม้
พื้นเมืองหายากและมีพนัธ์ุไมม้ากกวา่ 7,000  สายพนัธ์ุ    

              วคิตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & Alfred Waterfront) 

 
รูปท่ี 4.15 วคิตอเรีย แอนด ์อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท ์(Victoria & Alfred Waterfront) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
   จากรูปท่ี 4.15 วิคตอเรีย แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & Alfred 
Waterfront) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นท่าเรือส าคัญขนาดใหญ่ของเคปทาวน์ซ่ึงมีวิวท่ี  
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สวยงามขา้งหลงัจะเป็นภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) บรรยากาศท่ีสวยงามในตอนเชา้หรือยามค ่าคืน
ท่ีมีแสงสีสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ มีร้านอาหารมากมาย นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอีกดว้ย 

   พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้สองมหาสมุทร (Two Oceans Aquarium) 

 
รูปท่ี 4.16 พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้าสองมหาสมุทร (Two Oceans Aquarium) 

ท่ีมา https://www.expedia.co.th 
   จากรูปท่ี 4.16 พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าสองมหาสมุทร (Two Oceans Aquarium) สาเหตุ
ท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีตั้งอยู่ท่ี วิคตอเรีย แอนด์  อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท ์
(Victoria & Alfred Waterfront)  มีสัตวน์ ้ าจ  านวนมากมายมากกวา่ 3,000 ชนิด โดยเป็นสัตวน์ ้ าท่ีมา
จากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก  
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  กรีนมาร์เกต็สแควร์ (Greenmarket Square) 

 
รูปท่ี 4.17 กรีนมาร์เก็ตสแควร์ (Greenmarket Square) 

ท่ีมา https://www.flickr.com  
   จากรูปท่ี 4.17 กรีนมาร์เก็ตสแควร์ (Greenmarket Square) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ี
เพราะเป็นแหล่งขายของฝากท่ีเป็นสินคา้พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัต่างๆ มีความ
หลากหลายของอาหารทอ้งถ่ินของชาวแอฟริกาใต ้และงานศิลปะ งานฝีมือท่ียอดเยีย่ม 

  โบคาป (Bo Kaap ) 

 
รูปท่ี 4.18 โบคาป (Bo Kaap) 
ท่ีมา https://www.expedia.co.th 

   จากรูปท่ี 4.18 โบคาป (Bo Kaap) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นละแวกท่ีโดด
เด่นของบา้นเรือนท่ีทาสีสันสดใสของชาวมลายู  มีพิพิธภณัฑ์โบคาปให้ผูท่ี้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้
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วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของผูต้ ั้งรกรากชาวมุสลิมยุคแรกๆ ท่ีอพยพมาจากอินโดนีเซียและ
มาเลเซียมาอยู่ท่ีน่ีเม่ือหลายร้อยปีก่อน นอกจากน้ีผูท่ี้มาเยี่ยมชมละแวกน้ีจะไดช้มความงดงามของ
มสัยดิออวลั ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดในเคปทาวน์ 

    ซิกแนลฮิลล์ (Signal Hill) 

 
รูปท่ี 4.19 ซิกแนลฮิลล ์(Signal Hill) 
ท่ีมา https://www.expedia.co.th 

จากรูปท่ี 4.19 ซิกแนลฮิลล ์(Signal Hill) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นสถานท่ี
ท่ีผูค้นนิยมไปชมพระอาทิตยต์กดิน ชมวิวทิวทศัน์  และชมการยิงปืนใหญ่เพื่อเป็นการบอกเวลา
ใหก้บันกัเดินเรือเสียงปืนใหญ่ท่ีดงัไปทัว่ทั้งเมือง 
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   ซาฟารี (Aquila Private Game Reserve) 

 
รูปท่ี 4.20 ซาฟารี (Aquila Private Game Reserve) 
ท่ีมา https://www.facebook.com/pg/Aquilasafari 

 
รูปท่ี 4.21 รถ 4WD หรือ เกมส์ไดร์ฟ(Game Drive) 
ท่ีมา https://www.facebook.com/pg/Aquilasafari 

จากรูปท่ี 4.20 ซาฟารี (Aquila Private Game Reserve) และรูปท่ี 4.21 รถ 4WD หรือ เกมส์
ไดร์ฟ(Game Drive) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นซาฟารีท่ีอยูไ่ม่ไกลจากโรงแรมท่ีพกั ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง มีบริการชมสัตวป่์าของแอฟริกาใตท่ี้หายาก เช่น แอนเทโลป,มา้ลาย 
และไฮยนีา เป็นตน้ และมีการตามล่าหา Big 5 คือ การตามล่าหา แรด ชา้ง สิงโต เสือดาว และควาย
ป่า ซ่ึงเป็นเจา้ป่าแห่งแอฟริกา ดว้ยรถ 4 WD หรือ เกมส์ไดร์ (Game Drive) 
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ถนนแชปแมนส์ พคี (Chapman's Peak) 

 
รูปท่ี 4.22 ถนนแชปแมนส์ พีค (Chapman's Peak) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
จากรูปท่ี 4.22 ถนนแชปแมนส์ พีค (Chapman's Peak) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ี

เพราะเป็นถนนเลียบชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติ เป็นถนนท่ีมีทศันียภาพท่ีงดงามและเป็นถนนท่ี
สวยงามติดอนัดบัของโลก 

พพิธิภัณฑ์เขตหก (District six) 

 
รูปท่ี 4.23 พิพิธภณัฑเ์ขตหก (District six) 

ท่ีมา https://www.expedia.co.th 
จากรูปท่ี 4.23 พิพิธภณัฑ์เขตหก (District six) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็น

พิพิธภณัฑ์ District six หรือ พิพิธภณัฑ์เขตหก เป็นท่ีบอกเล่าเร่ืองราวอดีตชุมชนเขตหกท่ีถูกขบัไล่
ในช่วงการเหยียดสีผิว ซ่ึงพรรคแห่งชาติประกาศให้ยา่นน้ีเป็นพื้นท่ีของคนผิวขาว จึงไดบ้งัคบัให้
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ชาวบา้นยา้ยออกจากพื้นท่ีและสั่งให้ท าลายบา้นเรือนของพวกเขา พิพิธภณัฑ์น้ีจดัตั้งอยู่ในโบสถ์
ศาสนานิกายเมธอดิสตห์ลงัเก่าของเครปทาวน์ ซ้ึงมีนิทรรศการถาวร Digging Deeper การบอกเล่า
เร่ืองราววถีิชีวติของอดีตซ่ึงไดจ้  าลองเอาไวเ้ท่าของจริง  

พพิธิภัณฑ์ชนชาติยวิแห่งแอฟริกาใต้ (South African Jewish Museum) 

 
รูปท่ี 4.24 พิพิธภณัฑช์นชาติยวิแห่งแอฟริกาใต ้(South African Jewish Museum) 

ท่ีมา https://goo.gl/N1V8Ye 
จากรูปท่ี 4.24 พิพิธภณัฑ์ชนชาติยิวแห่งแอฟริกาใต้ (South African Jewish 

Museum) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ีเพราะเป็นพิพิธภณัฑ์ชนชาติยิวแห่งแอฟริกาใตท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดใน
แถบแอฟริกาตอนใต้ ซ่ึงผูท่ี้มาเยี่ยมชมจะได้ทราบถึงประวติัความเป็นมาของชนชาติยิวจาก
ศิลปวตัถุพิธีกรรมต่างๆท่ีมีจดัใหแ้สดงซ่ึงขอ้มูลต่างๆจดัแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟผา่นทางหนา้จอ
ทชัสกรีน 
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ชายหาดมุยเซนเบิร์ก ( Muizenberg Beach) 

 
รูปท่ี 4.25 ชายหาดมุยเซนเบิร์ก ( Muizenberg Beach) 

ท่ีมา https://www.flickr.com 
จากรูปท่ี 4.25 ชายหาดมุยเซนเบิร์ก ( Muizenberg Beach) สาเหตุท่ีเลือกสถานท่ีน้ี

เพราะเป็นชายหาดท่ีเป็นสัญลกัษณ์อีกหน่ึงอยา่งของเมืองเคปทาวน์ มีบา้นหลงัเล็กๆสีสันสดใส ซ่ึง
เป็นท่ีเปล่ียนเส้ือผา้เรียงรายกนัอยูบ่นชายหาด เป็นชายหาดท่ีเป็นท่ีผูค้นนิยมมาเล่นกระดานโตค้ล่ืน
และเดินเล่นบนชายหาด 
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4.2 รายการท่องเทีย่ว ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์  

 

 

ตะลยุแอฟริกาใต้ ดนิแดนมหัศจรรย์ 
 8 วนั 5 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
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โปรแกรมรายการน าเทีย่ว 

 

17.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)โดยจะมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
ส าหรับการเดินทางและสัมภาระของท่าน 

20.05 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

23.30 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อท าการแวะเปล่ียนเคร่ือง 

 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศแอฟริกาใต้ 

09.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ หลงัจากเสร็จพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองเคปทาวน์ (Capetown) เป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดและมีเสน่ห์ท่ีสุดเมืองหน่ึง
ในโลก เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายและเป็นเมืองท่ีถูกโอบลอ้ม
ดว้ย 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ Cape Town Ostrich Ranch เป็นฟาร์ม
เพาะเล้ียงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเคปทาวน์ ท่านจะไดช้ม
ความน่ารักและวงจรการเพาะเล้ียงนกกระจอกเทศ ซึงเป็นหน่ึงในสัตว์ท่ีเป็น
สัญลกัษณ์ของแอฟริกาใต ้นอกจากน้ีแลว้ภายในฟาร์มไม่ไดมี้แค่นกกระจอกเทศ
เท่านั้น ยงัมี จระเข ้เต่า นกยงูและเสือชีตาห์ ใหท้่านไดช้มอีกดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารรกลางวัน ณ ฟาร์มนกกระจอกเทศ Cape Town Ostrich 
Ranch 

 ให้ท่านได้ชิมอาหารทีท่ าจากเน้ือและไข่ของนกกระจอกเทศ  

***ส าหรับท่านท่ีไม่กลา้ชิมอาหารท่ีท าจากเน้ือและไข่ของนกกระจอกเทศ ทาง
ฟาร์มมีอาหารท่ีท าจากเน้ือไก่และเน้ือปลาใหท้่านเลือกรับประทาน 

หลงัรับประทานอาหารเสร็จ น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโต๊ะ (Table Mountain) เป็น
ภูเขาท่ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและเป็น1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของ

วนัที ่1    กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 

วนัที ่2    สิงคโปร์-เคปทาวน์-ฟาร์มนกกระจอกเทศ-ภูเขาโต๊ะ  
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โลก ท่านจะไดข้ึ้นกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อข้ึนไปยงับนภูเขาโต๊ะ โดยกระกระเชา้ไฟฟ้าน้ี
จะหมุนรอบแบบ 360 องศา เพื่อใหผู้โ้ดยสารไดช้มววิทิวทศัน์แบบพาราโนมา เม่ือ
ถึงดา้นบนภูเขาท่าน จะไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและน่าอศัจรรย ์นอกจากน้ียงัมี
พืชพรรณนานาชนิด ซ่ึงหลายชนิดเป็นพืชพรรณท่ีไม่มีท่ีอ่ืนในโลก และท่านจะได้
ชมความน่ารักของตวัไฮแร็กซ์หินและสัตวอ่ื์นๆอีกมากมาย 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

โรงแรมทีพ่กั Southern Sun Cape Sun หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าเรือฮูทเบย์(Hout Bay) เพื่อล่องเรือไปยงัเกาะดุยเกอร์ 
(Duiker Island) ซ่ึงเป็นเกาะท่ีเป็นท่ีอยูข่องแมวน ้ า ท่านจะไดช้มความน่ารักและ
ต่ืนตาต่ืนใจกบักองทพัแมวน ้าจ  านวนมาก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านออกเดินสู่ชายหาดโบลเดอร์ (Boulders Beach) ซ่ึงเป็นชายหาดส่วนตวั
ของนกแพนกวินสายพนัธ์ุแอฟริกนัมากกวา่ 3,000 ตวั ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุท่ีมีเพียง 2 
ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศแอฟริกาใตแ้ละประเทศนามิเบีย มีสะพานไมใ้ห้ท่าน
เดิมชมนกแพนกวินและชมวิวทิวทัศน์ไปเร่ือยๆ นอกจากน้ียงัมีจุดท่ีให้ท่าน
สามารถวา่ยน ้าเล่นกบันกแพนกวนิได ้ 

น าท่านออกเดินทางสู่ถนนแชปแมนส์ พีค (Chapman's Peak) ถนนเลียบชายฝ่ัง
มหาสมุทรแอตแลนติก เป็นถนนท่ีมีทศันียภาพท่ีงดงามและเป็นถนนท่ีสวยงามติด
อนัดบัของโลก โดยถนนมีระยะทางยาวประมาณ 9 กิโลเมตร มีทางโคง้ถึง 114 
โคง้  บางช่วงมีอุโมงค์ใตภู้เขา ซ่ึงเป็นถนนท่ีผูค้นนิยมมาป่ันจกัรยานหรือขบัรถ
เลียบไปตามถนน ท่านจะไดช้มความงดงามของภูมิประเทศท่ีมีความแปลกและน่า
ประทบัใจ น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแหลมกู๊ดโฮป หรือ แหลมแห่ง

วนัที ่3  เคปทาวน์-เกาะดุยเกอร์-ชายหาดโบลเดอร์-ถนนแชปแมนส์ พีค-แหลมกู๊ดโฮป-   
ชายหาดมุยเซนเบิร์ก 
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ความหวัง (CAPE OF GOOD HOPE NATURE RESERVE) เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของเมืองเคปทาวน์ เป็นสถานท่ีแสนต่ืนเตน้ เพราะท่านจะไดพ้บ
กับนกกระจอกเทศป่า ลิงบาบูนและม้าลายเจ้าถ่ิน และเม่ือไปยืนชมวิวบน
ประภาคารเก่าแก่ จะสามารถเห็นรอยตะเข็บ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแอตแลนติกท่ีมาบรรจบกนัไดอ้ยา่งชดัเจนบนผวิน ้า 

น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดมุยเซนเบิร์ก ( Muizenberg Beach) เพื่อแวะถ่ายรูปและ
ชมบรรยากาศรอบๆชายหาด เป็นสัญลกัษณ์อีกหน่ึงอย่างของเมืองเคปทาวน์ มี
บา้นหลงัเล็กๆสีสันสดใสซ่ึงเป็นท่ีเปล่ียนเส้ือผา้เรียงรายกนัอยู่บนชายหาด เป็น
ชายหาดท่ีเป็นท่ีผูค้นนิยมมาเล่นกระดานโตค้ล่ืนและเดินเล่นบนชายหาด 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

โรงแรมทีพ่กั Southern Sun Cape Sun หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ร้านช็อคโกแลต Huguenot Fine Chocolate เป็นร้านช็อคโกแลต

ท่ีข้ึนช่ือของเมืองเคปทาวน์ ช็อคโกแลตของท่ีน่ีท ามาจากช็อคโกแลตท่ีดีท่ีสุดจาก

ประเทศนอร์เวย์ ท่านจะได้ชมการท าแบบพื้นเมืองและการสาธิตการท าช็อคโก

แลต 

เม่ือถึงเวลาอนัเหมาะสมน าท่านเดินทางสู่ โรงกลั่นไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย 

(Groot Constantia Winery) โรงกลัน่ไวน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเคปทาวน์และ

ไดรั้บรางวลัมากมาย ท่านจะไดช้มไร่องุ่นท่ีมีหลากหลายสายพรรณ ดูวิธีการผลิต

ไวน์ในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเก็บไปจนถึงการบรรจุลงใส่ขวดและชิมไวน์ท่ีมี

ความหลากหลายชนิด  

วนัที ่4  เคปทาวน์-ร้านช็อคโกแลต Huguenot Fine Chocolate -โรงกลั่นไวน์องุ่นกรูท
คอนสแตนเทีย-สวนพฤกษชาติ Kirstenbosch - กรีนมาร์เก็ตสแควร์ -วิคตอเรีย 
แอนด์ อลัเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารที่ โรงกลั่นไวน์องุ่นกรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia 

Winery) พร้อมกบัจิบไวน์และด่ืมด ่ากบับรรยากาศรอบๆ 

 น าท่านออกเดินทางสู่สวนพฤกษชาติ Kirstenbosch เป็นสวนพฤกษชาติท่ีดีท่ีสุด

ของโลกมาเป็นเวลาช้านานแลว้ ท่านจะไดช้มพนัธ์ุไมพ้ื้นเมืองหายากและมีพนัธ์ุ

ไมม้ากกวา่ 7,000  สายพนัธ์ุ 

 น าท่านเดินท่างสู่ กรีนมาร์เก็ตสแควร์ (Greenmarket Square  ) แหล่งขายของ

ฝากท่ีเป็นสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า เคร่ืองประดับต่างๆ มีความ

หลากหลายของอาหารทอ้งถ่ินของชาวแอฟริกาใต ้และงานศิลปะ งานฝีมือท่ียอด

เยีย่ม 

 เม่ือถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ 

(Victoria & Alfred Waterfront) เป็นท่าเรือส าคญัขนาดใหญ่ของเคปทาวน์ซ่ึงมี

วิวท่ีสวยงามขา้งหลงัจะเป็นภูเขา Table Mountain หรือภูเขาโต๊ะ มีบรรยากาศท่ี

สวยงามในตอนเช้าหรือยามค ่ าคืนท่ีมีแสงสีสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ มี

ร้านอาหารมากมาย นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งช็อปป้ิงอีกด้วย ให้ท่านได้พกัผ่อน

และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เยน็ อสิระอาหารเย็นที่ วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & Alfred 

Waterfront) 

 โรงแรมทีพ่กั Southern Sun Cape Sun หรือเทยีบเท่า 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเช้าน าท่านออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ District six 

พพิธิภัณฑ์เขตหก เป็นท่ีบอกเล่าเร่ืองราวอดีตชุมชนเขตหกท่ีถูกขบัไล่ในช่วงการ

เหยียดสีผิว ซ่ึงพรรคแห่งชาติประกาศให้ย่านน้ีเป็นพื้นท่ีของคนผิวขาว จึงได้

บังคับให้ชาวบ้านยา้ยออกจากพื้นท่ีและสั่งให้ท าลายบ้านเรือนของพวกเขา 

พิพิธภณัฑ์น้ีจดัตั้งอยู่ในโบสถ์ศาสนานิกายเมธอดิสต์หลงัเก่าของเคปทาวน์ ซ่ึงมี

นิทรรศการถาวร Digging Deeper การบอกเล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของอดีตซ่ึงได้

จ  าลองเอาไวเ้ท่าของจริง มีรูปถ่ายต่างๆจดัแสดงใหไ้ดช้ม  

น าท่านออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ชนชาติยิว ท่านจะได้ทราบข้อมูลต่างๆของผู ้

ก่อตั้งรกรากชาวยวิในยคุแรกๆท่ีไดอ้พยพเขา้มาในประเทศทราบประวติัและความ

เป็นมาของชนชาติยิวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในแถบแอฟริกาตอนใตจ้ากศิลปวตัถุพิธีกรรม

ต่างๆจากการน าเสนอขอ้มูลต่างๆทางหนา้จอทชัสกรีน 

น าท่านออกเดินทางสู่ วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & 

Alfred Waterfront) เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวันที่ วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ (Victoria & 

Alfred Waterfront) 

เม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้พาท่านชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าสองมหาสมุทร 

(Two Oceans Aquarium) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีน่ี ต่ืนตาต่ืนใจกบัสัตวน์ ้ าจ  านวนมากกว่า 

3,000 ชนิด โดยเป็นสัตวน์ ้าท่ีมาจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

                          จากนั้นออกเดินทางสู่โบคาป (Bo Kaap ) เป็นละแวกท่ีโดดเด่นของบา้นเรือนท่ีทา

สีสันสดใสของชาวมลายู  มีพิพิธภัณฑ์โบคาปให้ผู ้ท่ีมาเยี่ยมชมได้เ รียน รู้

วนัที ่5  เคปทาวน์- พิพิธภัณฑ์ District six –  พิพิธภัณฑ์ชนชาติยิว –  วิคตอเรีย แอนด์ 
อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์ –  พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าสองมหาสมุทร– โบคาป – ซิกแนล
ฮิลล์ (Signal Hill) 
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วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของผูต้ ั้งรกรากชาวมุสลิมยุคแรกๆ ท่ีอพยพมาจาก

อินโดนีเซียและมาเลเซียมาอยู่ท่ีน่ีเม่ือหลายร้อยปีก่อน นอกจากน้ีผูท่ี้มาเยี่ยมชม

ละแวกน้ีจะไดช้มความงดงามของมสัยดิออวลั ซ่ึงมีอายเุก่าแก่ท่ีสุดในเคปทาวน์ 

เม่ือถึงเวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ซิกแนลฮิลล์ (Signal Hill) เพื่อให้ท่าน

ไดช้มพระอาทิตยต์กดิน ชมวิวทิวทศัน์  และชมการยิงปืนใหญ่เพื่อเป็นการบอก

เวลาใหก้บันกัเดินเรือเสียงปืนใหญ่ท่ีดงัไปทัว่ทั้งเมือง 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

โรงแรมทีพ่กั Southern Sun Cape Sun หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ Aquila Private Game Reserve  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เม่ือถึงทางซาฟารี มีบริการชาและกาแฟใหแ้ก่

ท่าน 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ซาฟารีแห่งนี ้มีอาหารให้ท่านลิม้รส

มากมายรวมทั้งยงัมีอาหารพื้นเมือง 

 จากนั้นน าท่าน ชมสัตวป่์าของแอฟริกาใตท่ี้หายาก เช่น แอนเทโลป,มา้ลาย และไฮ

ยนีา เป็นตน้ และตามล่าหา Big 5 คือ การตามล่าหา แรด ช้าง สิงโต เสือดาว และ

ควายป่า ซ่ึงเป็นเจา้ป่าแห่งแอฟริกาใต ้ดว้ยรถ 4 WD หรือ เกมส์ไดร์ (Game 

Drive) ซ่ึงจะท าใหท้่านไดรั้บความต่ืนเตน้และประสบการณ์ท่ีมิรู้ลืม 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

 โรงแรมทีพ่กั Southern Sun Cape Sun หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่6 เคปทาวน์- Aquila Private Game Reserve 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเคป

ทาวน์ 

10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

 

 

06.10น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.35น.  ออกสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

 11.05น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่7 เคปทาวน์-ท่าอากาศยานนานาชาติเคปทาวน์ 

วนัที ่8 สนามบินชางฮี-กรุงเทพฯ  
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4.3 แบนเนอร์ ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์ 

 
รูปท่ี 4.26 แบนเนอร์ ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหศัจรรย ์
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4.4 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มคนรุ่นใหม่ วยัท างานหรือบุคคลท่ีตอ้งการประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่จากการท่องเท่ียว 
มีเวลาไม่มากนกัแต่อยากสัมผสัการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีความช่ืนชอบการท่องเท่ียว
รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรมมชาติ และตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
4.5 ช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า 

 ช่องทางในการเขา้ถึงลูกคา้ของทางสถานประกอบการณ์มีทั้งหมด 3 ช่องทางหลกัๆ คือ 

 4.5.1 เวบ็ไซต์ของสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี 4.27 หนา้เวบ็ไซตข์องสถานประกอบการ 
ท่ีมา www.gustotour.com 
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 4.5.2 เพจเฟซบุ๊กของสถานประกอบการ  

 

รูปท่ี 4.28 หนา้แรกของเพจเฟซบุก๊ของสถานประกอบการ 

ท่ีมา www.facebook.com/gustoworldtour 

 4.5.3 บัญชีไลน์ของสถานประกอบการ  

 

รูปท่ี 4.29 บญัชีไลน์ของสถานประกอบการ 
ท่ีมา http://line.me/ti/p/@gustotour 
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บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน  

5.1.2 สรุปผลโครงงาน 
จากการจดัทาํเส้นทางท่องเท่ียว ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหศัจรรย ์และไดใ้ห้พนกังานท่ี

ปรึกษาดูเส้นทางท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดจ้ดัทาํข้ึน พนกังานท่ีปรึกษาให้ความเห็นวา่ “ทาํออกมาไดดี้ อ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย เน้ือหาชดัเจน โปรแกรมท่องเท่ียวเป็นเส้นทางท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่ลูกคา้ทุกเพศทุก
วยั สามารถนาํไปปรับใชก้บัการขายทวัร์ของบริษทัได”้  

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาทีพ่บของโครงงาน 
ข้อ มู ล ข อ งส ถ าน ท่ี เยี่ ย ม ช ม มี ไ ม ม า ก นัก  ส่ วน ใ หญ่ ไ ด้ข้อ มู ล ม า ก จ า ก เ ว็บ ไ ซ ต ์

www.expedia.co.th  บางสถานท่ีไม่มีขอ้มูลเป็นภาษาไทย ตอ้งนาํมาแปลเป็นภาษาไทยเอง และรูป
ถ่ายท่ี เ ก่ียวข้องมีจํานวนไม่มากนัก รูปภาพส่วนใหญ่มีลิขสิทธ์  ส่วนมากคณะผู ้จ ัดทําได้
ทาํการคน้ควา้รูปภาพจาก www.flickr.com ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถดาวน์โหลดรูปภาพไดฟ้รี โดย
ไม่มีลิขสิทธ์ิ แต่บางสถานท่ีก็มีรูปภาพไม่มากนกั และสถานประกอบการไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํเส้นทาง
เอง พนกังานท่ีดูแลเส้นทางแอฟริกาใตย้งัไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปปฏิบติังานท่ีประเทศ
แอฟริกาใต ้จึงส่งผลใหไ้ม่ไดร้ายละเอียดมากนกั ทาํใหก้ารคน้ควา้เป็นไปไดอ้ยา่งยาก 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
·ควรศึกษาข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลจากหนังสือแนะนําการ

ท่องเท่ียว คลิปวดีีโอ เวบ็ไซต์ๆ  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีคลอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
·เพิ่มประสบการณ์ก่อนทาํงานจริง 
·ไดเ้รียนรู้ระบบงานในการทาํงานของสถานประกอบการ 
·ไดท้ราบการแกไ้ขสถานการณ์จริงจากพนกังานในสถานประกอบการ 
·สามารถนาํแนวทางการทาํงานของพนกังานไปเป็นแบบอยา่งในการทาํงานภาย

ภาคหนา้ได ้
·ไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานในสถานการณ์จริง 
·ไดน้าํความรู้ท่ีเรียนมาจากท่ีมหาวทิยาลยั มาใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
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 5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  ·ในช่วงแรกของการปฏิบติัสหกิจศึกษา ยงัไม่มีประสบการณ์หรือความชาํนาญ
ในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น การแกไ้ขโปรแกรมทวัร์ การอพัโหลดโปรแกรมทวัร์ การถ่าย
เอกสารพาสปอร์ต เป็นตน้ จึงทาํใหเ้กิดความผดิพลาด 
   ·บางคร้ังอาจมีการส่ือสารไม่เขา้ใจหรือไม่ชัดเจน จึงทาํให้การปฏิบติังานเกิด
ความผดิพลาด และเสียเวลาในการแกไ้ขงานใหมี้ความถูกตอ้ง 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  ·เม่ือไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่เคยทาํ ควรมีการจดบนัไวว้า่งานท่ีไดรั้บมอบหมาย
นั้นมีวิธีการทาํงานหรือขั้นตอนการปฏิบติังานอย่างไร เพื่อป้องการลืมและในการปฏิบติังานคร้ัง
ต่อไปจะไดไ้ม่เกิดความผดิพลาด 
  ·ควรมีการส่ือสารใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
  ·ควรมีการตรวจสอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งละเอียดและรอบคอบ เพื่อไม่ให้
เกิดความผดิพลาด 
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ขอ้เสนอแนะของพนกังานท่ีปรึกษาท่ีมีต่อโครงงาน 
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ความคิดเห็นของนายเทวฤทธ์ิ  ขจรกลิน่ ต าแหน่งSale Executive พนักงานทีป่รึกษาที่มีต่อ
โครงงาน 

“ประเมินเร่ืองทวัร์แอฟริกา / รายงานน้ีท าออกมาไดดี้ครับอ่านแลว้เขา้ใจง่าย  เน้ือหาชดัเจน 
โปรแกรมท่องเท่ียวเป็นเส้นทางมาตรฐาน เหมาะแก่ลูกคา้ทุกวยั สามารถน าไปปรับใช้กบัการขาย
ทวัร์ของบริษทัไดค้รับ ภาพรวมถือวา่ท าไดดี้ครับ” 
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ตะลุยแอฟริกาใต้ ดินแดนมหัศจรรย์ 
Discover South Africa…Wonderland 
กมลพรรณ ศกัดาเดช1, อรวรรณ แสงโชติ2 

ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

E-mail : kam_sak@siam.edu1 , E-mail : ora_san@siam.edu2 

 
บทคดัย่อ 

บริษทั กสัโต ้เวิลด์ ทวัร์ เป็นบริษทัจดัน า
เท่ียวประเภทธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound)  
มีโปรแกรมท่องเท่ียวไปยงัหลายเส้นทาง ซ่ึงคณะ
ผู ้จัดท าได้พบว่าโปรแกรมท่องเ ท่ียวประเทศ
แอฟริกาใต้มีน้อยมาก เ ม่ือเทียบกับโปรแกรม
ท่องเท่ียวประเทศอ่ืนๆ คณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดใน
การจัดท าโปรแกรมท่อง เ ท่ียวไปยังประ เทศ
แอฟริกาใต้ เพ่ือเพ่ิมโปรแกรมท่องเท่ียวประเทศ
แอฟริกาใตใ้หแ้ก่สถานประกอบการ คณะผูจ้ดัท าจึง
ได้ศึกษาขอ้มูลต่างๆ จึงพบว่าเมืองเคปทาวน์เป็น
เ มือง ท่ี มีความน่าสนใจ มีสถานท่ีท่องเ ท่ียว ท่ี
หลากหลาย จึงจดัท าเป็นโปรแกรมท่องเท่ียว เพ่ือให้
สถานประกอบการสามารถน าโปรแกรมการ
ท่องเท่ียว “ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหศัจรรย”์ ไป
ใช้ในการจ าหน่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับสถาน
ประกอบการ และเพ่ิมจ านวนลูกคา้กลุ่มใหม่มาใช้
บริการเพ่ิมมากข้ึน หลังจากจัดท าโปรแกรม
ท่อง เ ท่ี ยว เส ร็จ เ รี ยบ ร้อย  คณะผู ้จัดท าได้น า
โปรแกรมท่องเท่ียวให้พนักงานท่ีปรึกษาแสดง
ความคิดเห็น โดยพนกัพ่ีเล้ียงใหค้วามคิดเห็นวา่ “ท า
ออกมาได้ดี  อ่านแล้วเข้าใจง่าย เ น้ือหาชัดเจน 
โปรแกรมท่องเท่ียวเป็นเส้นทางท่ีน่าสนใจ เหมาะ
แก่ลูกคา้ทุกเพศทุกวยั สามารถน าไปปรับใชก้บัการ
ขายทวัร์ของบริษทัได”้  
 
 

Abstract 
Gusto World Tour is a travel agent 

(Outbound) provided many different travel routes. 
The creators of this project have found that there is 
few travel routes to South Africa compared to 
travel rates to others countries. So that,travel route 
to SA was created in order to increase travel routes 
for the company. 
.After researchins the information,we had fand that 
Cape Town is interesting and has various 
attractions.Thus,the programe name  
“Discover South Africa… Wonderland” 
was created for selling,to increase incomes for the 
company and to attract new market 
sesmentation.The program was evaluated by the 
staff.The staff indentified that “the project is 
good,easy to read and clear text.the travel route is 
interesting,suits for all ages and can be adapted 
with our selling approach”  
วตัถุประสงค์ 
1.เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของเสน้ทางแอฟริกาใต้
ใหแ้ก่สถานประกอบการ  
2.เพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดของ
ผูบ้ริโภค ท่ีมีความสนใจในการ ท่องเท่ียวท่ีมีความ
แปลกใหม่  
3.เพ่ือใหไ้ดโ้ปรแกรมท่องเท่ียว“ตะลุยแอฟริกาใต ้
ดินแดนมหศัจรรย”์ 
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ขอบเขตของโครงงาน 
1.ขอบเขตด้านเวลา คือ วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง
วนัท่ี 30 เมษายน 2561 
2.ขอบเขตดา้นสถานท่ี คือ บริษทั กสัโต ้เวลิด์ ทวัร์ 
3.ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ สืบคน้ขอ้มูลจากเอกสาร 
ข้อมูลจากโปรแกรมท่องเ ท่ียวเ ดิมท่ี มีอยู่แล้ว 
หนังสือคู่มือการเดินทางและเอกสารการท่องเท่ียว
ของบริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์ เ น็ต ปรึกษาและสอบถามข้อมูลจาก
พนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานแผนกแอฟริกาใต ้
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.นกัท่องเท่ียวมีทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศแอฟริกาใตม้ากข้ึน 
2.บริษทั กสัโต ้เวลิด ์ทวัร์สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดของกลุ่มลูกคา้ท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศและการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได ้
3.นักศึกษาและผู ้ท่ีสนใจสามารถน าข้อมูลจาก
โครงงานน้ีไปพัฒนาและต่อยอดในการจัดท า
โปรแกรมการท่องเท่ียวประเทศแอฟริกาใตไ้ด ้
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน          
1.การตั้งหวัขอ้โครงงาน  

จ า ก ปั ญห า ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใ น ร ะห ว่ า ง ท่ี
ปฏิบติังาน ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน ระดมความคิดเห็น
จากสมาชิกในกลุ่ม และเสนอหัวขอ้ให้พนักงานท่ี
ปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้และความเหมาะสม จากนั้ นปรึกษา
พนักงานท่ีปรึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อเลือก
หัวข้อโครงงานท่ีมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
3.ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
           ค้นคว้าข้อมูลท่ี เ ก่ียวข้อง จากโปรแกรม
ท่องเท่ียวเดิม โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แลว้ของ
บริษัท เอกสารภายในบริษัท หนังสือแนะน าการ

ท่องเท่ียว และอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าขอ้มูลมาปรับใช้
ในการท าโครงงานตามความเหมาะสม 
4.จดัท าโครงงาน 
          จดัท ารูปเล่มโครงงานท่ีไดจ้ากการศึกษา และ
คน้ควา้ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.ฮาร์ดแวร์ 
   -คอมพิวเตอร์  
   -Printer  
   -โทรศพัทมื์อถือ 
2.ซอฟตแ์วร์ 
   -โปรแกรม Microsoft Word  
   -โปรแกรม Microsoft Powerpoint 
   -โปรแกรม Adobe Photoshop 
ขั้นตอนในการจดัเตรียมเส้นทางการท่องเทีย่ว 

หลงัจากท่ีไดมี้การอนุมติัให้ท าโครงงาน 
ในหวัขอ้ ตะลุยแอฟริกาใต ้ดินแดนมหัศจรรย ์คณะ
ผูจ้ดัท าก็ได้มีการขอค าปรึกษาจากพนักงานท่ีดูแล
เส้นทางแอฟริกาใต้ เ ก่ียวกับเมืองท่ีน่าสนใจใน
แอฟริกาใต ้นอกจากน้ียงัไดท้ าการคน้หาขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ตและหนังสือแนะน าการท่องเท่ียว
ประเทศแอฟริกาใต ้จึงพบว่า เมืองเคปทาวน์เป็น
เมืองท่ีมีความน่าสนใจ เพราะเมืองเคปทาวน์เป็น
เมือง Tourist Destination เป็นเมืองท่ีมีความ
สวยงามและมีสเน่ห์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มี
สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามมากมายท่ีน่าสนใจและมี
ความหลากหลาย และเม่ือไปแอฟริกาใต ้ส่ิงท่ีพลาด
ไม่ไดเ้ลยก็คือ การท่องป่าซาฟารี ตามล่าหา BIG 5 
ซ่ึงประกอบดว้ย สิงโต เสือดาว ชา้ง แรด และควาย
ป่า ท่ีอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ (Kruger National 
Park)  เมืองโจฮนัเนสเบิร์ก แต่ดว้ยความใหญ่ของ
ของอุทยาน นกัท่องเท่ียวท่ีไปตอ้งใชเ้วลาในการอยู่
ในอุทยานอย่างน้อย 3 วนั 2 คืน ซ่ึงการท่องป่า
ซาฟารี ตามล่าหา BIG 5 ท่ีเมืองเคปทาวน์ก็มี แต่ใช้
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เวลานอ้ยกวา่ ท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป
ยงัสถานท่ีอ่ืนๆไดม้ากข้ึน ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงได้
เลือกจดัวางเสน้ทางท่ีเมืองเคปทาวน์ 
การก าหนดเส้นทางในการท่องเทีย่ว 
 การก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวของเมืองเคป
ทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต ้ส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
ความน่าสนใจและความส าคัญของสถานท่ีนั้ น 
นอกจากน้ีคณะผูจ้ดัท ายงัพิจารณาถึงความเหมาะสม
เร่ืองเวลา และการเดินทาง 
สรุปผลโครงงาน 

จากการจัดท าเส้นทางท่องเท่ียว ตะลุย
แอฟริกาใต ้ดินแดนมหศัจรรย ์และไดใ้หพ้นกังานท่ี
ป รึกษา ดู เส้นทาง ท่ีคณะผู ้จัดท าได้จัดท า ข้ึน 
พนักงานท่ีปรึกษาให้ความเห็นว่า “ท าออกมาได้ดี 
อ่านแล้วเข้าใจ ง่าย  เ น้ือหาชัด เจน โปรแกรม
ท่องเท่ียวเป็นเสน้ทางท่ีน่าสนใจ เหมาะแก่ลูกคา้ทุก
เพศทุกวยั สามารถน าไปปรับใชก้บัการขายทวัร์ของ
บริษทัได”้ 
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทักัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ 
ตั้งแต่วนัท่ี  8  มกราคม  2561 ถึงวนัท่ี  30 เมษายน 
2561 ส่งผลให้คณะผู ้จัดท าได้รับความ รู้และ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงาน
สหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือและสนบัสนุนจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1.นายเทวฤทธ์ิ ขจรกล่ิน   
ต าแหน่ง Sale Executive 
2.อาจารยภ์ทัรภร จิรมหาโภคา  
ต าแหน่ง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุก

ท่านท่ีได้ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท า
รายงาน 

คณะผู ้จัดท าขอขอบพระคุณผู ้ท่ี มีส่วน
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