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บทคดัย่อ 

โครงงาน “เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด ชลบุรี 
(Fruit Hub of Asia)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา คน้ควา้ และหาขอ้มูลเส้นทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
จนัทบุรี ตราด ชลบุรี น ามาจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทัส าหรับกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายชาวจีน โดยน าเสนอใชเ้ส้นทางบินตรงสายการบินแอร์เอเชียและนกแอร์จากประเทศจีนสู่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พทัยา) โดยลูกคา้ไม่ตอ้งใชเ้วลาเดินทางเขา้สนามบินนานาชาติ
กรุงเทพ (ดอนเมือง) ก่อน ท าใหส้ามารถบูรณาการเส้นทางการท่องเท่ียวกบับริหารดา้นเวลาท่ีจ ากดั
ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน อีกทั้ งรัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การคมนาคม และ 
การผลกัดนัให้ภูมิภาคน้ีท่ีมีผลไมเ้ป็นจุดเด่นเป็นศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไมโ้ลก เหมาะสมกบั
พฤติกรรมชาวจีนท่ีชอบแหล่งท่องเท่ียว อาหารผลไม ้และวฒันธรรมในภูมิภาคน้ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ 
จึงไดโ้ปรแกรมขอ้มูลการเดินทาง 5 วนั 4 คืน กบัสถานท่ีท่องเท่ียวใน 3 จงัหวดั อาทิแหล่งท่องเท่ียว
จงัหวดัตราด มีเกาะช้าง กิจกรรมด าน ้ าดูปะการัง แอดเวนเจอร์ จงัหวดัจนัทบุรี มีสวนพีเคการ์เดน้ 
กิจกรรมบุฟเฟ่ตกิ์นอ่ิมผลไมไ้ทยอยา่งทุเรียน เงาะ มงัคุด จงัหวดัชลบุรี มีอลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 
ชมกิจกรรมการแสดงโชวสุ์ดอภิมหาอลงัการ สวนพรรณไมน้งนุช เป็นตน้ โดยสงวนราคาตลอด 
ทริปน้ีจ านวนเงินเพียง 4,999 หยวน 
 ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการแหล่งท่องเท่ียวกับนโยบาลภาครัฐในโครงงานน้ี 
นอกจากจะบริหารเวลาในการเดินทางให้มีคุณภาพแลว้ ยงัช่วยประหยดัรายจ่ายให้ลูกคา้เก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ส่งผลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจและใหค้วามสนใจเพิ่มมากข้ึนอีกระดบัหน่ึง 
 
ค าส าคัญ : เส้นทางใหม่, ชายแดนเบ้ืองบูรพา, ศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไมข้องโลก 
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Abstract 

The project title "New Route to Islands in Eastern Region; Chanthaburi, Trad and 
Chonburi (Fruit Hub of Asia)" aimed to study tourist routes in 3 provinces which were 
Chanthaburi, Trad and Chonburi, and to provide a new route for target customers in China 
through offering direct flights of AirAsia and Nok Air from China to U-Tapao International 
Airport. The customer does not have to travel to Bangkok International Airport (Don Muang). 
This can be combined with diverse travel routes and control travelling time for better quality. 
Moreover, the government enhances policy for improving infrastructure, economy, transportation 
and to promote this region to be the center of the fruit. Therefore, with this policy, the Chinese 
were targeted for being the main customer for the initiated program tour of 5 days 4 nights to 3 
provinces. In Chanthaburi, it was found that KP Garden provided Thai fruit’s buffet such as 
Durian, Rambutan, Mangosteen. In Chonburi, there included Alcazar Cabaret, Nongnuch 
Botanical Gardens, etc., Facilities available. This trip was 4,999 Yuan only. 

The study revealed the integration of promotion of this trip with the supportive policy 
from government can enhance travel quality with timing management and save cost. This finally 
can call the attention of customers for making decision to choose the company’s services. 
  
Keywords: New route, Eastern Region, Fruit Hub of Asia 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

แหล่งท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ท่ีตั้ งไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร  
ใช้เวลาเดินทางไม่นาน การคมนาคมสะดวกทั้งทางอากาศ (เคร่ืองบิน) ทางบก (รถยนต์และรถไฟ) 
ลกัษณะทางภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสลบักบัภูเขา มีทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆ จ านวนมากท่ีมีความ
โดดเด่น แหล่งท่องเท่ียวในภาคน้ี จึงมีความหลากหลาย ทั้ งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม กิจกรรมการกีฬา อีกทั้ งมีส่ิงปลูกสร้างสถาปัตยกรรมบ่งบอกถึงความมี
เอกลกัษณ์ มีประเพณีทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ตลาดวิถีชุมชน อาหารประจ าถ่ิน ทางดา้นเกษตรก็มีผลไม้
มากมายหลายชนิดตลอดทั้งปี สถานท่ีพกัอาศยัมีรูปแบบหลายระดบั เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทั้ง 
ชาวเอเชียและยโุรป 

ปัจจุบนัภาครัฐมีนโยบายยกระดบัการพฒันาภูมิภาคน้ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวมหาอ านาจการคา้
ผลไมโ้ลก โดยการเช่ือมโยงตลาดผลไม ้แหล่งผลิต และตลาดรองรับส าคญั ระหว่างหอการคา้จงัหวดั
ต่างๆ กบัหอการคา้น าเขา้ผลไมข้องจีน และหอการคา้จงัหวดัไพลิน ของกมัพูชา ซ่ึงจะเป็นจุดดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหม้าในภูมิภาคน้ีมากข้ึน 

เน่ืองจาก บริษทั ซี.ซี.ที เอ็กเพรส จ ากดั จดัท าเส้นทางเก่ียวกบัเส้นทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี 
(พทัยา) สายกรุงเทพฯ-ระยอง (เกาะเสม็ด) โดยเนน้การให้บริการนักท่องเท่ียวชาติจีนเป็นส าคญั ซ่ึงมี
พฤติกรรมการเดินทางชอบความสวยงานทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลไทยท่ีมีเสน่ห์ โดยเป้าหมาย
หลกัเป็นการพกัผอ่น รองลงมา คือ การชอ้ปป้ิง อาหารประเภทผลไมต้ามฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียนพนัธ์ุ
หมอนทอง เงาะ มงัคุด สบัปะรด  และเนน้เดินทางแบบพร้อมครอบครัว เพื่อนหรือคู่รัก  
 รัฐบาลไทยก าลงัสนับสนุนให้ภาคตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไมโ้ลก (Fruit 
Hub of Asia) โดยมีสายการบินแอร์ เอเชียและนกแอร์ เท่ียวบิน นครหนานหนิง ฉางชา เซินเจ้ิน กวาง
โจว เฉินตู ซีอาน เป็นตน้ ท่ีบินตรงมายงัภูมิภาคน้ี ผูจ้ดัท าจึงเห็นโอกาสในการขยายเส้นทางเปิดโอกาส
ใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและมีความหลากหลายในการเดินทางเพิ่มข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.), 2561) 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาเสน้ทางการท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรี ตราด ชลบุรี 
1.2.2 เพื่อเป็นการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทั   

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  สถานท่ีท่องเท่ียว จงัหวดัจนัทบุรี ตราด และชลบุรี 
1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1.4.1 ในการเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวเสน้ทางใหม่สู่จงัหวดัจนัทบุรี ตราด และชลบุรี สามารถเพิ่ม
กลุ่มลูกคา้ และความหลากหลายในการท่องเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ  
        1.4.2 เส้นทางการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่สามารถลดเวลาในการเดินทางของนักท่องเท่ียว จาก
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสู่ภาคตะวนัออก เพื่อเพิ่มเวลาในการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวได ้
        1.4.3 สามารถเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ อีกทั้งยงัสามารถดึงดูด
กลุ่มลูกคา้ใหม่ ซ่ึงส่งผลถึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนแก่บริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสาร 

 
การศึกษาเร่ือง เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด ชลบุรี

(Fruit Hub of Asia) คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นท่ี เอกสาร พฤติกรรม ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและจดัท าโครงงานใหส้ าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

2.1 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัจนัทบุรี 
2.2 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัตราด 
2.3 ประวติัความเป็นมาของจงัหวดัชลบุรี 
2.4 ทฤษฎีการท่องเท่ียว 
2.5 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัเสน้ทางการท่องเท่ียว 
2.7 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัรายการน าเท่ียว 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 จังหวดัจันทบุรี 

2.1.1 ประวติัจงัหวดัจนัทบุรี 
 จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวติัศาสตร์ มีการส ารวจ
โบราณคดีหลายแห่งในจนัทบุรี พบเคร่ืองมือเคร่ืองใชย้คุหินขดั อายปุระมาณ 2,000 ปี ในเขตอ าเภอมะขาม 
อ าเภอท่าใหม่และท่ีราบเชิงเขาท่ีบา้นคลองบอน อ าเภอโป่งน ้าร้อน 
 เร่ิมมีการตั้ งเมืองคร้ังแรก หน้าเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ชาวชอง หรือชนเผ่าใน
ตระกูลมอญ-เขมร  เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกท่ีเขา้มาตั้งรกรากอยูใ่นป่าฝ่ังตะวนัออก บริเวณจงัหวดัจนัทบุรี 
ระยอง ตราด โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อจนัทบุรี-ตราด ซ่ึงเป็นแหล่งของป่าและสมุนไพรท่ีอุดมสมบูรณ์ ใน
สมยัก่อนชาวชองด ารงชีพดว้ยการเก็บของป่าออกมาขาย แต่ในปัจจุบนัพื้นท่ีป่าลดนอ้ยลง เพราะถูกหักร้าง
เพื่อท าสวน ท าไร่ ถูกจบัจองโดยคนไทยและคนจีน ตลอดจนการเก็บของป่ากลายเป็นส่ิงผดิกฎหมาย พราน
ป่าอย่างชาวชองจึงตอ้งเปล่ียนวิถีชีวิตมาเป็นแรงงานในเมือง บางส่วนกลายเป็นชาวนาชาวไร่ ชุมชนของ
ชาวชองในปัจจุบนัยงัปรากฏใหเ้ห็นบริเวณบา้นคลองพลู ก่ิงอ าเภอเขาคิชฌกฏู 
 ปี พ.ศ. 2200 ไดย้า้ยมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบา้นลุ่ม ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าจนัทบุรีและหลงัจาก 
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เม่ือคร้ังยงัเป็นพระยาวชิรปราการ ไดน้ าก าลงัพล
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ประมาณ 500 คน ตีฝ่าวงลอ้มพม่าออกมาทางทิศตะวนัออกและยดึเมืองจนัทบุรีไวเ้ป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็น
แหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้ นจึงน ากองทัพทั้ งชาวไทยและชาวจีนจ านวน 5,000 คน 
กลบัไปกอบกูก้รุงศรีอยธุยา 
 เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวดัจันทบุรี ซ่ึงเราสามารถเห็นได้จาก
โบราณสถาน และอนุสรณ์สถานหลายแห่งท่ีไดจ้ดัสร้างข้ึน เพื่อเป็นการนอ้มร าลึกถึงพระปรีชาสามารถและ
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคใ์นคร้ังนั้น 
 ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไดย้า้ยเมืองไปตั้งท่ีบา้นเนินวง เน่ืองจากเป็น
ท่ีสูงมีชยัภูมิเหมาะเป็นท่ีมัน่ ในการป้องกนัการรุกรานของพวกญวน จนกระทัง่ในสมยัของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เมืองจนัทบุรีไดย้า้ยกลบัมาอยู่ท่ีบา้นลุ่มตามเดิม เน่ืองจากบริเวณบา้นเนินวงอยู่
ไกลจากแหล่งน ้า  
 ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝร่ังเศส โดยฝร่ังเศสได้เขา้มายึดครองเมือง
จนัทบุรีไวเ้ป็นเวลานานถึง 11 ปี จนไทยตอ้งยอมยกดินแดนฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขงใหก้บัฝร่ังเศส เพือ่แลกจนัทบุรี
กลบัคืนมา 
 ในปี พ.ศ. 2476 ไดมี้การจดัตั้งระเบียบบริหารราชการแผน่ดินข้ึนใหม่ เมืองจนัทบุรีไดย้กฐานะ
เป็นจงัหวดัจนัทบุรีมาจนถึงปัจจุบนั 
 จนัทบุรีจึงเป็นเมืองชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย ทั้งในสมยั 
กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวนัน้ี (ส านกังานจงัหวดัจนัทบุรี, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ตราประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 
ท่ีมา http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=152#&panel1-1 
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2.1.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัจนัทบุรี 
2.1.2.1 สวน KP GARDEN 

 มาเท่ียวเมืองแห่งผลไมอ้ยา่งจนัทบุรีทั้งที ตอ้งไปตะลุยชิมผลไมส้ดๆ จากสวนถึงตน้กนั
สักคร้ัง ซ่ึงท่ีจนัทบุรีก็มีสวนผลไมใ้หเ้ลือกมากมายหลายสวน แต่ถา้ใครอยากไดส้วนท่ีมีกิจกรรมใหท้ าดว้ย 
แนะน าปักหมุดท่ีสวน KP Garden จนัทบุรี ท่ีน่ีมีพาเดินชมสวน ข่ีจกัรยาน ให้อาหารแพะ และทานบุฟเฟต์
ผลไม้ ทั้ งทุ เรียน มังคุด เงาะ พร้อมกับซ้ือไปฝากคนท่ีบ้านโดยจัดบุฟเฟต์ผลไม้เป็นรอบๆ เวลา  
9.00 น., 11.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.ใครอยากมาทานตอ้งโทรมาจองล่วงหนา้ 

 
  
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.2 สวน KP Garden 
ท่ีมา  https://www.chillpainai.com/scoop/9513 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ผลทุเรียน 
ท่ีมา https://www.chillpainai.com/scoop/9513 

 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 แพะในสวน KP Garden 
ท่ีมา https://www.chillpainai.com/scoop/9513 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 สวน KP Garden 
ท่ีมา https://www.chillpainai.com/scoop/9513 

   
2.1.2.2 วดัเขาสุกิม 

 วดัเขาสุกิม ท่ีอยู ่: 50 หมู่ 12 ต าบลเขาพลอยศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นวดัท่ี
มีช่ือเสียงของเมืองจนัท์ สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2509 ดว้ยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระอาจารย์
สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยูบ่นเขาแพร่งขาหยัง่ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นท่ีบ าเพญ็ภาวนาของพุทธศาสนิกชน
ทัว่ไป จุดเด่นของท่ีน่ี คือตวัอาคาร4ชั้น ท่ีสร้างอยู่บนเนินเขาสูง มองเห็นไดจ้ากระยะไกล วิธีข้ึนไปก็ง่าย
แสนง่าย นั่นคือ 1.โดยรถรางท่ีให้บริการทุกวนัโดยการท าบุญแลว้แต่ก าลงัความศรัทธา 2.การเดินข้ึนทาง
บนัไดนาคซ่ึงมีนาคถึง 7 คู่ดว้ยกนั ท่ีชั้น 4 เป็นจุดท่ีเราสามารถมองเห็นทิวทศัของจนัทบุรีแบบ 360 องศา 
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รูปท่ี 2.6 วดัเขาสุกิม 

ท่ีมา https://www.sanook.com/travel/1395185/ 
 

2.2 จังหวัดตราด 
2.2.1 ประวติัจงัหวดัตราด 

 คร้ังเม่ือสงครามกูเ้อกราช (พ.ศ. 2310) สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงเลือกตราดเป็นเมือง
หนา้ด่านกนัชน ท าหนา้ท่ีส่งเสบียงอาหารก่อนเคล่ือนกองทพัเรือออกจากจนัทบุรี ยกไปขบัไล่พม่า เพื่อกอบกู้
เอกราชคืนสู่ชาติไทย ในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลท่ี 1 เมืองตราดยงัข้ึนกบักรมท่า แสดงให้เห็นว่าเมืองตราดยงัคงสังกดัอยู่ในฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และการคลงั ในฐานะหวัเมืองชายฝ่ังทะเล และเป็นเมืองท่าส าคญัแห่งหน่ึงเช่นเดียวกบัในสมยัอยธุยา ต่อมา
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ไทยท าศึกกบัเจา้อนุวงศแ์ห่งเมืองเวียงจนัทร์ ซ่ึง
ต่อมาหันไปสวามิภักด์ิกับญวน ไทยกับญวนผิดใจกันจนตอ้งท าสงครามในปี พ.ศ. 2371 เมืองตราดมี
ความส าคญัเป็นแหล่งก าลงัพลและเสบียงอาหาร มีการตั้งป้อมค่ายอยู่ท่ีบา้นแหลมหิน ปากอ่าวเมืองตราด 
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ฝร่ังเศสได้พยายามทุกทางท่ีจะเขา้ยึดครอง
ดินแดนของประเทศไทยให้ได ้เช่นเดียวกบัท่ีท าส าเร็จในพม่า กมัพูชา และลาว โดยส่งกองทพัเรือเขา้ยึด
จนัทบุรี ในปี ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) และคืนให้ไทยใน ปี พ.ศ. 2447 แต่ไดบ้งัคบัให้ไทยตอ้งยอมมอบเมือง
ตราดให้อยูใ่นการปกครองของฝร่ังเศส รัฐบาลไทยเห็นว่า ตราดมีความส าคญัทางยทุธศาสตร์และพลเมือง
ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ฝร่ังเศสจึง
ยินยอมยกเมืองตราดคืนให้กบัไทยเม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยแลกเปล่ียนกบัเมืองพระตะบอง  
เสียมราฐ และศรีโสภณ ชาวตราดจึงถือเอาวนัท่ี 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวนัส าคญัท่ีชาวตราดและคนไทย
จะไดส้ านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององคพ์ระพุทธเจา้หลวงในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทย
ไวใ้หลู้กหลาน 
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 ในช่วงสงครามอินโดจีน (พ.ศ. 2483-2484) ฝร่ังเศสพยายามเขา้ยึดเมืองตราดอีกคร้ัง เม่ือวนัท่ี 
17 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยส่งกองเรือรบล่วงล ้าน่านน ้ าทะเลตราดบริเวณเกาะชา้ง กองเรือรบราชนาวีไทย
ไดเ้ขา้ต่อสู้ขดัขวางอยา่งกลา้หาญ และสามารถขบัไล่ขา้ศึกให้ล่าถอยไปได ้แต่ตอ้งสูญเสียเรือรบหลวงไป 3 
ล า คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจ านวนหน่ึง เป็น
วีรกรรมของทหารเรือไทยท่ีรู้จกักนัในนาม "ยทุธนาวีเกาะชา้ง 
 
  
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.7 ตราประจ าจงัหวดัตราด 
ท่ีมา http://www.trat.go.th/newweb2018/pages/detailtrat.html 

 
 เคร่ืองหมายประจ าจงัหวดัตราด ไดก้ าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2483 โดยคณะกรรมการ
จงัหวดัตราด ไดพ้ิจารณาปรึกษาหารือกบัขา้ราชการ พ่อคา้ คหบดี มีความเห็นร่วมกนัเป็นส่วนมากเลือกเอา
รูปธรรมชาติ ท่ีดี เด่นท่ีสุดของจงัหวดัตราดเป็นเคร่ืองหมายประจ าจงัหวดั คือ รูปเกาะชา้ง ซ่ึงเป็นเกาะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของจังหวดั เคยเป็นท่ีตั้ งอ าเภอมาระยะหน่ึง เรียกว่า อ าเภอเกาะช้าง ซ่ึงตั้ งอยู่ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกของอ่าวไทย ดา้นหน้าของรูปเกาะชา้งมีโป๊ะ และเรือใบ ความหมายก็คือ ตามทอ้งทะเลรอบๆ
เกาะช้างเป็นแหล่งการประมง มีการท าโป๊ะ จบัปลาอยู่มากแห่งและชุมไปด้วยสัตวท์ะเลต่าง ๆ ส าหรับ
เรือใบนั้นมีความหมายให้ระลึกถึงว่าเมืองตราดไดก่้อตั้งข้ึนก่อนสมยักรุงธนบุรี ในสมยันั้นตอ้งใชเ้รือใบ
ติดต่อกบัจงัหวดัขา้งเคียงและต่างประเทศ จึงใหมี้ภาพเรือใบปรากฏอยู ่(ส านกังานจงัหวดัตราด, 2561) 

2.2.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัตราด 
2.2.2.1 เกาะชา้ง  

 เกาะชา้ง เป็นเกาะท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือของ
ภาคตะวนัออก ไม่ว่าจะฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน หรือฤดูไหน ๆ น ้ าทะเลสวย ๆ หาดทรายขาวละเอียดของ 
"อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง" หรือท่ีใครๆ เรียกกนัจนติดปากว่า เกาะชา้ง ยงัคงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแสน
จะฮอทฮิตติดลมบนอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทยท่ีใครนึกอยากจะไปพกัผอ่นคลายเครียดคิดถึง เน่ืองจากเกาะ
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ชา้งสามารถไปเท่ียวตลอดทั้งปี เพราะความสวยงามของแต่ละฤดูท่ีเกาะชา้งจะแตกต่างกนัออกไป แถมยงัมี
เกาะเลก็ เกาะใหญ่ มากกว่า 52 เกาะ ให้เลือกว่าจะไปนอนกินลมชมวิวสวยๆ ท่ีไหน อีกทั้งบนเกาะชา้งยงัมี
กิจกรรมต่างๆ ใหท้ าแบบไม่มีเหงา แต่เดิมเกาะชา้งไม่มีชุมชนตั้งถ่ินฐานอยูอ่าศยั หากมีความส าคญัในฐานะ
ท่ีเป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุม เป็นแหล่งเสบียงอาหารและน ้ าจืด โดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลกัเพชรหรืออ่าว
สลดั เป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่โจรสลดั ชาวจีนไหหล าและญวน ปัจจุบนับน เกาะชา้ง มีประชาชนอาศยัอยู่ 8 
หมู่บา้น และมีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 650 ตารางกิโลเมตร เฉพาะเกาะชา้ง มีเน้ือท่ีถึง 268,125 ไร่ หรือประมาณ 429  
ตารางกิโลเมตร 
  
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 เกาะชา้ง 
ท่ีมา https://travel.kapook.com/view347.html 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.9 จุดชมวิวเกาะชา้ง 
ท่ีมา  https://travel.kapook.com/view347.html 

2.2.2.2 ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 
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 ท่ีอยู่ 115 หมู่ 1 ต าบลเกาะชา้งใต ้ก่ิง อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 23170 เวลาเปิดท า
การ : 09.00 - 17.00 รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว 2 สนาม 30 ฐาน ความมนัส์ไร้ขีดจ ากดับนอ่าวใบลาน 
เกาะชา้ง จงัหวดัตราด พบประสบการณ์ ความเร้าใจใหม่ๆ อยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนบนยอดไมแ้ละวิวท่ีท่าน
ตอ้งหยุดหายใจ จากตน้ไมต้น้หน่ึงไปอีกตน้หน่ึง ทรงตวัของท่านให้ดีกบัเกมสนุกๆ เช่น ไต่สะพานเชือก 
โหนหว้ยแบบทาร์ซาน เล่นสเกต็ไต่เชือก โหนรอกสลิง ไม่เก่ียงเพศไม่นบัวยั สนุกสนานนานนบัชัว่โมง 
 
    
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.10 ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 
ท่ีมา http://www.treetopadventurepark.com/kohchang/?lang=th 

 
2.2.2.3 แหลมงอบ 

 อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  0-3959-7259-60 เวลาเปิ ดท าการ : 24 ชั่วโมง 
รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นอ าเภอเลียบชายหาดของจงัหวดัตราด อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัไปตามทาง
หลวงหมายเลข 3148 สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 17 กิโลเมตร ท่ีอ าเภอแหลมงอบมีท่าเทียบเรือขนาด
ใหญ่ ช่ือว่า ท่าเรือแหลมงอบ อยูห่่างจากท่ีว่าการอ าเภอแหลมงอบประมาณ 500 เมตร นกัท่องเท่ียวสามารถ
นัง่เรือโดยสารประจ าทาง หรือเช่าเรือไปเท่ียวเกาะต่าง ๆ ได ้ เช่น เกาะชา้ง เกาะกระดาด เกาะกดู เกาะแรด  
 นอกจากนั้น ยงัเป็นแหล่งร้านขายของท่ีระลึก และอาหารทะเล กะปิ น ้ าปลา กุง้แห้ง 
รวมทั้งงอบแบบต่างๆ ดว้ย 
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รูปท่ี 2.11 แหลมงอบ 
ท่ีมา http://review.tourismthailand.org/4checkingpointsinleamngob/ 

 
2.2.2.4 อนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง 

 อ าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 0 3959 7259-60  เวลาเปิดท าการ : 08.00 - 16.00 
รายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว จดัสร้างข้ึนบริเวณชายทะเลแหลมงอบ มีอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศกัด์ิ ผนัพระพกัตร์ไปยงับริเวณยทุธนาวีเกาะชา้ง มีการจดับริเวณและอาคารพิพิธภณัฑค์ลา้ยเรือรบ ดา้นใน
พิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ประวติัการสู้รบของ
กองทพัเรือไทยกบักองก าลงัเรือรบของฝร่ังเศสรอบๆ บริเวณอนุสรณ์สถานไดจ้ดัเป็นสวนส าหรับพกัผอ่น 
และจะมีงานฉลองเพื่อระลึกถึงการท ายทุธนาวีของกองทพัเรือไทย ระหวา่งวนัท่ี 17-21 มกราคม ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 อนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง 
ท่ีมา http://review.tourismthailand.org/4checkingpointsinleamngob/ 
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2.2.2.5 ตลาดพลอย หรือ ถนนอญัมณี 
 ตลาดพลอย หรือ ถนนอัญมณี เป็นตลาดการซ้ือขายพลอยในจนัทบุรีโด่งดังและมี
ช่ือเสียงกวา้งไกลในระดบัโลก และเป็นตลาดการคา้พลอยท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนยร์วม
การคา้พลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ตน้น ้ า ถึงปลายน ้ า ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมืองจนัทบุรี ผูท่ี้สนใจซ้ือ
เคร่ืองประดบั หรือตอ้งการเห็นบรรยากาศการซ้ือขายพลอยว่าท ากนัยงัไง สามารถเดินชมการซ้ือขาย หรือ
แวะซ้ือพลอยได ้ซ่ึงตลาดการคา้พลอยจะค่อนขา้งคึกคกัในช่วงสุดสัปดาห์ เดินชมตลาดพลอยแลว้ ยงัเดิน
ต่อเน่ืองไปยงัชุมชนริมน ้ าจนัทบูร และโบสถค์าทอลิกไดไ้ม่ไกลนกั ตลาดพลอย (ถนนอญัมณี) ตั้งอยู ่ช่วง
ถนนศรีจนัทแ์ละตรอกกระจ่าง อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี อยูติ่ดกบัถนนริมน ้าจนัทบูร 
 จงัหวดัจนัทบุรี ถือเป็นเมืองแห่งอญัมณีระดบัโลก เพราะเป็นศูนยร์วมการคา้พลอยแบบ
ครบวงจร พลอยเมืองจนัท์ไดรั้บการกล่าวขานกนัว่าเป็นพลอยน ้ าดี ไดรั้บการเจียระไนอย่างประณีตจาก
ช่างฝีมือชั้นเลิศ แมว้า่ปัจจุบนัพลอยเมืองจนัทแ์ท้ๆ  จะหาไดค้่อนขา้งยาก แต่จนัทบุรีก็ยงัคงเป็นแหล่งอญัมณี
ขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศไทย เส้นทางของพลอยในเมืองจนัทน์ั้น มีตั้งแต่ตน้น ้ า กลางน ้ า 
จนถึงปลายน ้ า เพราะยงัคงมีการขดุหาพลอย ท าเหมือง คดัพลอย ช่างฝีมือดีในการเจียระไน ไปจนถึงการท า
เป็นเคร่ืองประดบั 
 ในอดีตพลอยท่ีเคยพบในจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีมีช่ือเสียงมากในระดบัโลก ไดแ้ก่ ทบัทิมสยาม 
เป็นพลอยท่ีสวยท่ีสุด หรือเป็นราชาแห่งอญัมณี (King of Gems) เลยกว็า่ได ้
 

 
รูปท่ี 2.13 ตลาดพลอย เมืองจนัท ์

ท่ีมา  https://www.google.co.th/search?q=ตลาดพลอย 
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2.3 จังหวดัชลบุรี 
2.3.1 ประวติัจงัหวดัชลบุรี 

ชลบุรี เป็นจงัหวดัท่ีติดกบัอ่าวไทยจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออก มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
หลายแห่งตั้งอยู่ นอกจากดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแลว้ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ส าคญัของภาคตะวนัออกอยา่งมาก นอกจากนั้นยงัเป็นทั้งในดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ ของ
ประเทศ 

ในอดีตจงัหวดัชลบุรีนั้นเคยเป็นแหล่งท่ีตั้งของเมืองท่าท่ีมีความส าคญัมาก แมแ้ต่ในปัจจุบนัน้ีก็
ยงัคงเป็นท่ีตั้ งของท่าเรือท่ีมีความส าคญัของประเทศรองจากท่าเรือกรุงเทพ นั่นก็คือท่าเรือแหลมฉบัง 
เน่ืองจากมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสม จงัหวดัชลบุรีนั้นมีอาณาเขตติดกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัระยอง และ
จงัหวดัจนัทบุรี 

จังหวัดชลบุรีเคยเป็นชุมชนโบราณท่ีเคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่มาตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ เพราะว่าเคยมีการขดุคน้ดา้นโบราณคดีแลว้พบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวติัศาสตร์
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าพานทองซ่ึงอยู่ในบริเวณวดัโคกพนมดี ต าบลท่าขา้ม อ าเภอพนัสนิคม พบร่องรอย
ของชุมชนโบราณก่อนประวติัศาสตร์โคกพนมดี ท าให้สันนิษฐานไดว้่าในอดีตพื้นท่ีบริเวณจงัหวดัชลบุรี
เคยเป็นท่ีตั้งเมืองโบราณท่ีมีความรุ่งเรืองถึง 3 เมือง ไดแ้ก่ เมืองพระรถ, เมืองศรีพโล และเมืองพญาแร่ โดย
อาณาเขตของ 3 เมืองน้ีรวมกนัเป็นจงัหวดัชลบุรีในปัจจุบนั 

ชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีเส้นทางคมนาคมดีท่ีสุดจงัหวดัหน่ึงของประเทศ โดยมีระบบการคมนาคม
ขนส่งทัว่ถึงและสะดวกในทุกดา้น ทั้งการขนส่งทางบก, ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งมีการขนส่งทางท่อ
ส าหรับสินคา้เหลว ไดแ้ก่ น ้ ามนัและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของจงัหวดัชลบุรีในปัจจุบนัอาศยั 
ทางบกเป็นหลกั นอกจากนั้นยงัมีการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ซ่ึงสามารถพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มข้ึนได้
อยา่งต่อเน่ือง (ส านกังานจงัหวดัชลบุรี, 2561) 

 
รูปท่ี 2.14 ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 

ท่ีมา https://www.google.co.th/search?q=ตราประจ าจงัหวดัชลบุรี 



14 
 

2.3.2 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัชลบุรี 
2.3.2.1 สวนนงนุชพทัยา  

 ตั้งอยูท่ี่ 34/1 หมู่ 7 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี 20250 เปิดอยา่งเป็น
ทางการในเม่ือปี 2523 (ค.ศ.1980) พร้อมจดัให้มีการแสดงศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัและการแสดงชา้ง
แสนรู้ภายในโรงละคร กระทัง่ 3 ปีต่อมาคุณนงนุชไดม้อบให้ทายาทคนท่ี 2 คือคุณกมัพล ตนัสัจจา เขา้มา
พฒันา บริหารจดัการจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัแนวหนา้ เก็บรวบรวมพนัธ์ุไมใ้นเขตร้อนมากกว่า 
18,000 ชนิด มีเน้ือท่ีประมาณ 1,700 ไร่ ภายในมีสวนไมด้อกไมป้ระดับนานาชนิด เช่น กลว้ยไม้ เฟิน 
สับปะรดสี สวนไมพุ้่ม ไมด้ดั สวนหิน สวนฝร่ังเศสกระบองเพชร ปาลม์จากทัว่ทุกมุมโลก และตน้ไมย้กัษ ์
รวมทั้งสวนสัตว ์สวนผีเส้ือ โดยผูก่้อตั้งสวนนงนุช คือ นางนงนุช ตนัสัจจา และมีนายก าพล ตนัสัจจา เป็น
ผูอ้  านวยการ สวนนงนุช โดยปัจจุบนันั้น สวนนงนุช มี 2 สาขา ไดแ้ก่ สวนนงนุชพทัยา และสวนนงนุช
ปราจีนบุรี ปัจจุบนัสวนนงนุชพทัยาถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมในระดบัแนวหนา้ มีพื้นท่ีกว่า 
1,700 ไร่ มีผูเ้ขา้เยีย่มชมไม่นอ้ยกวา่วนัละ 5,000 คน 
 

 
รูปท่ี 2.15 สวนนงนุชพทัยา 

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

2.3.2.2 อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา  
 “พทัยา” คือ หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวช่ือดังอนัดับตน้ๆ ของประเทศไทยท่ีหลายๆ คน

อยากจะมีโอกาสไดเ้ดินทางมาเยือนสักคร้ัง ทั้งความสนุกสนานของกิจกรรมริมชายหาดอนัหลากหลาย 
ร้านอาหารทะเลสดๆ ซ่ึงมีเปิดใหบ้ริการอยูม่ากมายจนลายตา โรงแรมท่ีมีใหเ้ลือกพกัเกินกว่า 100 แห่ง และ
แหล่งบนัเทิงยามราตรีท่ีเพียบพร้อม ลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงซ่ึงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวผูรั้กในแสงสีและความมี
ชีวิตชีวาหลัง่ไหลกันมายงัเมืองริมทะเลชายฝ่ังตะวนัออกของประเทศไทยแห่งน้ี  “การแสดงคาบาเร่ต ์
(Cabaret)” ก็ถือไดว้่าเป็นเสน่ห์อนัโดดเด่นอีกอยา่งของเมืองพทัยาท่ีมีนกัท่องเท่ียวจ านวนไม่ต ่ากว่า 1 ลา้น
คน/ปีเดินทางมาเพื่อชมการแสดงเหล่าน้ี [คาบาเร่ต ์(Cabaret) : รูปแบบการแสดงประเภทหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะ
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ส าคญัท่ีประกอบไปดว้ยละคร , การเล่นตลก , การร้องเพลง และการเตน้ร า ณ จุดแรกเร่ิมเม่ือคร้ังอดีตการ
แสดงคาบาเร่ต์จะแสดงกันบนเวทีภายในภัตตาคารหรือไนท์คลับ (Nightclub) ท่ี ซ่ึงผูช้มสามารถนั่ง
รับประทานอาหารหรือด่ืมสุราไปพร้อมๆ กับชมการแสดงได้ ต่อมาจึงมีการพฒันาการแสดงคาบาเร่ต์
ภายในโรงละครข้ึน] ซ่ึงหน่ึงในคณะคาบาเร่ตแ์ห่งเมืองพทัยาท่ีเปิดการแสดงมายาวนานหลายสิบปีและมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกนั้นกไ็ดแ้ก่ “อลัคาซ่าร์ (Alcazar)”  

“อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พทัยา (Alcazar Cabaret Pattaya)” เร่ิมเปิดการแสดงเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยมีเอกลกัษณ์ส าคญัของคณะคาบาเร่ต ์คือ การใชน้กัแสดงซ่ึงเป็น “สาวประเภท 
2” หรือท่ีเรียกกนัวา่ “Lady boy” ทั้งหมด และในปัจจุบนัเหล่า Lady boy ของอลัคาซ่าร์บางคนนั้นก็มีรูปร่าง
หน้าตาท่ีสะสวยเสียจนผูห้ญิงจริงๆ บางคนยงัต้องอายเลยทีเดียว [อัลคาซ่าร์ (Alcazar) : คฤหาสน์  , 
ปราสาท , พระราชวงั หรือ ป้อมปราการแบบสเปน] 

การแสดงของ “อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา (Alcazar Cabaret Pattaya)”  ประกอบไปดว้ยการแสดง
ย่อยๆ อนัน่าต่ืนตาต่ืนใจทั้งหมด 18 ชุด ไดแ้ก่ The Wondrous World , All The Lovers , Four Regions Of 
Siam Kingdom , Ba Jong , Indonesian Dance , Hello Vietnam , Chinese Drama , I Will Survive , Lola 
Want Love , Shaking Belly , Dance With Me , Change , Arirang Drum & Fans Dance , Supernova Light , 
One Man – One Woman , The World Is Not Enough , Fabulous Russia และ The Finale ซ่ึงการแสดงต่างๆ 
เหล่าน้ีไดมี้การรวบรวมน าเอาศิลปวฒันธรรมการแสดง การร้อง การเตน้จากนานาชาติเขา้มาผสมผสานกบั
การแสดงคาบาเร่ตไ์ดอ้ย่างลงตวั จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอีกอย่างหน่ึงของอลัคาซ่าร์ท่ียากจะหาใคร
เหมือน 

 

 
รูปท่ี 2.16 อลัคาซ่าร์ท่ีพทัยา 

ท่ีมา http://thongteaw.com/tour/บตัรชมการแสดง%20อลัคาซ่าร์%20Alcazar.html 
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2.4 ทฤษฎีการท่องเที่ยว 
 2.3.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 

 สมาคมระหว่างประเทศแห่งความเช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว (International Association of 

Scientific Experts in Tourism) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทาง

จากท่ีอยูถ่าวรไปอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราวและไม่เก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมท่ีเป็นการหาเงิน (บุญเลิศ จิต

ตั้งวฒันา. 2548: 11) 

 การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัปกติหรือถ่ินท่ีพ านักถาวรไปยงัท่ี

อ่ืนดว้ยความสมคัรใจและเป็นการเดินทางชัว่คราวโดยใชเ้วลาพ านกั ณ สถานท่ีนั้นๆ ชัว่ระยะเวลาหน่ึง ตาม

วตัถุประสงคต่์างๆ ท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได ้(ทิพวรรณ พุม่มณี. 2550: 19)  

 2.3.2 ความส าคญัของการท่องเท่ียว   

 สุวฒัน์ จุธากรณ์ (2557) และปรีชา แดงโรจน์ (2544) ไดเ้ห็นสอดคลอ้งกนัถึง ความส าคญั ของการ

ท่องเท่ียว ไวด้งัน้ี   

  1) ความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ การท่องเท่ียวช่วยกระตุน้ให้ผูค้นออกเดินทาง ท่องเท่ียว

ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ จึงส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวของนักท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ จากการใช้ จ่ายของ

นักท่องเท่ียวตั้งแต่การออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลงัเดินทาง ท าให้ธุรกจิต่าง ๆ ไดรั้บประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวทั้ งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงยงัสามารถสร้างรายได้ใน รูปแบบเงินตรา

ต่างประเทศ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวน าเงินตราของตนเขา้มาใชจ่้ายในแหล่งท่องเท่ียว ต่าง ๆ การท่องเท่ียวจึง

นบัเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของเงินตราต่างประเทศ และสามารถช่วยกระจาย รายไดแ้ละการจา้งงานใหก้บั

คนในประเทศ  อีกทั้งยงัน าไปสู่การพฒันาความเจริญ ความสะดวกสบาย ไปยงัทอ้งถ่ิน จงัหวดั และภูมิภาค

ต่าง ๆ เชน่ การคมนาคม สาธารณูปโภค ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านคา้ และหา้งสรรพสินคา้อีกดว้ย  

 2) ความส าคญัต่อสังคมและวฒันธรรม การท่องเท่ียวช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างคน ต่างถ่ิน 

ต่างวฒันธรรม น าไปสู่ความเขา้ใจกนัระหว่างประเทศ ยงัช่วยเสริมสร้างใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ท่ีดีจากการ

ท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจ และเสริมสร้างพื้นฐานสังคมท่ีดี รจู้กัเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีน้าํใจ เป็นเจา้บา้นท่ีดี และ

มีรอยยิ้มแจ่มใส อีกทั้งการท่องเท่ียวยงัช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน ท าให้คนในทอ้งถ่ิน

เกิดความรักและความภูมิใจในทอ้งถ่ินของตนเอง ยงัช่วยใหค้นในทอ้งถ่ิน ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์จาก
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การผลิตสินคา้ทอ้งถ่ินจ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ส่งผลใหเ้กิดการ เผยแพร่วฒันธรรมและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่คน

ในทอ้งถ่ินอีกดว้ย  

 3) ความส าคัญ ต่อธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อม  เน่ื องจากการท่องเท่ี ยวต้องอาศัยพึ่ งพ า 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้ นจึงต้องให ้

ประชาชนในทอ้งถ่ิน ตลอดจนนกัท่องเท่ียว ตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ให้

ถูกท าลาย ไม่มีธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก็ไม่มีการท่องเท่ียว ดงันั้น การท่องเท่ียวจึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิด

ความตระหนกัและร่วมมือกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกนัมากข้ึนจากความส าคญัของการท่องเท่ียวขา้งตน้  

 สรุปไดว้่า การท่องเท่ียวคือส่วนส าคญัต่อการ พฒันาของประเทศให้มีความเจริญกา้วหน้า ถึงแม้

ประเทศจะเจอกบัสภาวะวิกฤตการณ์ท่ีส่งผลต่อ เศรษฐกิจของประเทศ การท่องเท่ียวก็สามารถช่วยฟ้ืน

กลบัมาสู่สภาวะท่ีดีข้ึน อีกทั้งยงัมีความส าคญั ต่อการอนุรักษ์วฒันธรรม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มของ

ประเทศใหมี้ความยัง่ยนือีกดว้ย 

2.5 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2.5.1 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว      

 บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว 
หมายถึง ปฏิกิริยาของนักท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บหรือการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียว 
รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงพอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวใน
การตดัสินใจท่องเท่ียววา่มีขั้นตอนส าคญัอยู ่9 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี คือ     
 ขั้นท่ี 1 การส่งเสริมตลาดทางการท่องเท่ียว (Tourism Promotion) เป็นการอ านวยข่าวสาร
ทางการท่องเท่ียวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผา่นส่ือต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ข่าวสารเหล่านั้น 
 ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน (Need) เม่ือนกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บทราบขอ้มูลทางการท่องเท่ียวแลว้ กจ็ะก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่องเท่ียวข้ึนภายในจิตใจของนกัท่องเท่ียว
แต่ละคน 
 ขั้นท่ี 3 ส่ิงจูงใจส าหรับนกัท่องเท่ียว (Motivation) เป็นแรงกระตุน้ให้อยากท่องเท่ียวซ่ึงเกิดจาก
ปัจจยั 2 ประการ คือ Push Factor เป็นแรงผลกัดันให้เกิดความอยากท่องเท่ียว และ Pull Factor เป็นแรง
ดึงดูดใจใหไ้ปชมแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
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 ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว (Decision Making) เป็นแรงกระตุน้จากส่ิงจูงใจ จะท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว (Tourist Image) ของแต่ละทอ้งถ่ินข้ึนเพื่อ ประกอบการตดัสินใจว่าจะไป
ท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด โดยค านึงถึงความประหยดั ปลอดภยั สะดวกสบาย และความอภิรมยม์ากท่ีสุดเป็น
เกณฑ ์
 ขั้นท่ี 5 การวางแผนค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว (Planning for Expenditure) คือ การเตรียมวางแผน
ค่าใชจ่้ายทางการท่องเท่ียวว่าค่าใชจ่้ายทั้งหมด ท่ีจะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียวสถานท่ีนั้นๆ เช่น ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าท่ีพกั ค่ารักษาพยาบาล ค่าใชจ่้ายซ้ือของท่ีระลึก เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตวัในเร่ืองของการจองตัว๋
พาหนะท่ีจะเดินทาง การจองรายการท่องเท่ียว การยืนยนัการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง การอนุญาตเขา้
ประเทศ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 7 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบา้นเพื่อท่องเท่ียวจนกระทัง่
ท่องเท่ียวเสร็จแลว้ถึงกลบับา้น 
 ขั้นท่ี 8 ประสบการณ์นักท่องเท่ียว (Experience) เม่ือนักท่องเท่ียวได้มีการประเมินผลการ
เดินทางท่องเท่ียว อาจเป็นสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ผูค้น การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก ก็จะไดผ้ลของ
ประสบการณ์การท่องเท่ียว ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ       
 1) มีความพึงพอใจ 
 2) ไม่มีความพึงพอใจ     
 ขั้นท่ี 9 ทัศนคติของนักท่องเท่ียว (Attitude) เม่ือนักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวแลว้ ก็จะเกิดทศันคติต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี ถา้หากว่านักท่องเท่ียวไดรั้บความพึงพอใจ ก็จะมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี อาจท าให้เขากลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ังหรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนมา
ท่องเท่ียว ถา้หากนกัท่องเท่ียวไดรั้บความไม่พึงพอใจก็จะมีทศันคติไม่ดีต่อการท่องเท่ียวคร้ังน้ี อาจท าใหไ้ม่
อยากเดินทางมาท่องเท่ียวอีกหรือบอกเล่าใหบุ้คคลอ่ืนไม่อยากเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวดว้ย 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 ในวนัท่ีใครๆ ก็มองนักท่องเท่ียวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมาย และมีการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทย
หาทางเจาะตลาดนกัท่องเท่ียวจีนใหไ้ด ้ผา่นบริการช าระเงินท่ีชาวจีนนิยมใชอ้ยา่ง Alipay หรือ WeChat Pay 
ไปจนถึงการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Social Media ท่ีชาวจีนใช้งานอย่างลน้หลาม แต่นั่นอาจไม่ใช่
ทั้งหมด เพราะบางทีแมจ้ะหาทางดึงนกัท่องเท่ียวจีนมาไดแ้ลว้ก็ยงัไม่อาจสร้างความประทบัใจได ้หากยงัไม่
เขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวจีนในบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนไป (Hotel.com, 2560) 
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 มุมอ่ืน ๆ ของนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเราจะน ามาฝากกนัวนัน้ีมาจากผลการส ารวจขอ้มูลการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวจีน (CITM) โดย Hotels.com ปี2560 ท่ีท าการส ารวจนกัท่องเท่ียวจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน จ านวน 3,000 รายท่ีเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศ และขอ้มูลจากโรงแรมและท่ีพกั 3,800 แห่งใน
เวบ็ไซต์ Hotels.com ทัว่โลก รวมถึงขอ้มูลของ Hotels.com โดยตรง และบริษทัวิจยัตลาด โดยพบว่า มีการ
แบ่งนกัท่องเท่ียวจีนไดเ้ป็น 5 กลุ่มจากพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
 - กลุ่มเท่ียวแบบเจาะลึก (30%) ส่วนใหญ่เกิดในยคุ 70 หรือเป็นกลุ่มมิลเลนเนียล และมองวา่การ
ท่องเท่ียวเป็นส่ิงส าคญัของชีวิต โดยกลุ่มน้ีจะใช้เงินประมาณ 26% ของรายไดไ้ปกบัการท่องเท่ียว และ
ปัจจยัเร่ืองราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจ 
 - กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อยกระดบัความสัมพนัธ์ของครอบครัว (30%) เป็นกลุ่มท่ีเกิดในยุค 60 – 70 
รายไดป้านกลาง ชอบใชเ้วลาเดินทางท่องเท่ียวกบัครอบครัว มกัใชจ่้ายอยา่งประหยดัประมาณ 407 เหรียญ
สหรัฐต่อวนั หรือประมาณ 13,667 บาท 
 - กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อเปิดประสบการณ์ชีวิต (14%) เกิดในยุค 80 – 90 อาศยัอยู่ในเมืองใหญ่ มี
รายไดดี้ ใชจ่้ายเงินประมาณ 29% ของรายไดส่้วนตวัไปกบัการท่องเท่ียว ชอบพกัโรงแรมบูทีค และเช่ือมัน่
ในค าแนะน าจากคนทอ้งถ่ินก่อนออกเดินทางจริง 
 - กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อความสุขใจ (9%) เกิดในยุค 80 ใช้เงินเฉล่ีย 3,546 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 119,074 บาทไปกบัการท่องเท่ียวในปี 2559 ชอบพกัโรงแรมห้าดาว และกว่า 60% มีแนวโนม้จะ
ใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 
 - กลุ่มท่องเท่ียวแบบเรียบง่าย (17%) เกิดในยุค 90 ไม่ชอบท่องเท่ียวตามแบบแผน และใช้
จ่ายเงินอยา่งประหยดั มองหาโรงแรมท่ีมีวฒันธรรมท่ีเขา้กนัไดม้ากกวา่โรงแรมหลายดาว 
  5 ส่ิงทีนั่กท่องเทีย่วจีนต้องการทีสุ่ดในการมาเทีย่วต่างแดน 
 - พนกังานโรงแรมท่ีพดูภาษาจีนกลางได ้
 - รองรับวิธีช าระเงินของชาวจีน 
 - บริการรถรับส่งในพื้นท่ี 
 - มคัคุเทศกภ์าษาจีนกลาง 
 - ภตัตาคารหรือร้านอาหารจีนในโรงแรม 
 ทั้ง 5 ขอ้น้ีเป็นหน่ึงในค าร้องขอล าดบัตน้ ๆ ของลูกคา้ชาวจีน แต่เป็นเร่ืองท่ีบรรดาผูป้ระกอบการ
โรงแรมไม่ค่อยให้ความส าคญั ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัก็คือ ผูป้ระกอบการโรงแรมในไทยมีแผนท่ีจะยกระดบั
บริการใหลู้กคา้ชาวจีนโดย 35% จะพุ่งความส าคญัไปท่ีโปรแกรมทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม และ 38% มีแผน
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ท่ีจะขยายส่ือ Social Media ของตนใหค้รอบคลุมและเขา้ถึงมากยิง่ข้ึน ในขณะท่ีมีเพียง 24% เท่านั้นท่ีมีแผน
จะเพิ่มพนกังานท่ีพดูภาษาจีนกลางได ้
 นกัท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่ในทุกช่วงวยัเดินทางบ่อยข้ึน และยาวนานข้ึน จ านวนคร้ังโดยเฉล่ียของ
การท่องเท่ียวต่อปีไดเ้พิ่มข้ึนจาก 3 คร้ัง เป็น 4 คร้ัง และจ านวนวนัต่อการท่องเท่ียวหน่ึงคร้ังเพิ่มข้ึนจาก 5 
วนัในปีท่ีแลว้ มาเป็น 7 วนั นักท่องเท่ียวจีนยงัใชโ้อกาสในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังเพื่อเยือนเมืองหลาย ๆ 
แห่ง โดยกวา่ 80% กล่าววา่พวกเขาจะไม่พกัอยูแ่ค่เมืองใดเมืองหน่ึงเท่านั้น 
 การใช้จ่ายเงินเฉล่ียต่อวนัในระหว่างการท่องเท่ียวก็เพิ่มสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยเพิ่มข้ึนจากปี 
2559 ถึง 8% และกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ การรับประทานอาหาร การเยี่ยมชมทิวทศัน์ และ
กิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจต่าง ๆ ในขณะเดียวกนั CITM กลบัระบุวา่ การชอ้ปป้ิงกลบัลดจากปีท่ีแลว้ถึง 35% 
เป็นการช้ีให้เห็นว่านักท่องเท่ียวจีนมีรูปแบบความช่ืนชอบท่ีหลากหลาย และมีความรอบรู้ในเร่ืองการ
ท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 
 นิยมเท่ียวแบบแบ็คแพกมากข้ึน Hotels.com ระบุว่า รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีชาวจีนช่ืนชอบคือ
ง่าย ๆ สบาย ๆ โดยมีแนวโน้มว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีนจะท าการจองการเดินทางผ่านระบบกรุ๊ปทวัร์
ลดลงเร่ือย ๆ ในอนาคต เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่จะใชเ้วลาในการหาขอ้มูลออนไลน์มากข้ึน (ใช้
เวลาประมาณ 12 วนั) และมกัจะเร่ิมวางแผนล่วงหนา้ก่อนการเดินทางนานถึง 1 – 2 เดือน วิธีการส ารองท่ี
พกัท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด และมีการใชง้านกนัอยา่งลน้หลาม คือการใชแ้อปพลิเคชนับนมือถือ โดยผูต้อบ
แบบส ารวจจ านวนสูงถึง 46% ไดท้  าการส ารองท่ีพกัผ่านมือถือในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา โดยอีก 17% ใช้
วิธีการจองผา่นเวบ็ไซตบ์นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงถือเป็นวิธีการท่ีไดรั้บความนิยมในอนัดบัท่ีสอง 
 ท่ีน่าสนใจก็คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงวยั หรือกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 60 – 69 ปี และ 70 – 79 ปี ระบุ
ว่าพวกเขาตอ้งการท่ีจะท่องเท่ียวแบบแบ็กแพ็กในอนาคต ซ่ึงกลุ่มน้ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนถึง 15% และ 21% 
ตามล าดบั 
 นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการโรงแรมในไทยพบว่าในปีท่ีผา่นมา จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางดว้ย
ตนเองมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนถึง 68% 
 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีน ในการส ารวจยงัพบว่า มี 11 ประเทศ
ปลายทางท่ีเป็นเป้าหมายของนกัท่องเท่ียวจีน ดงัน้ี  
ล าดบัท่ี 1 ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา 
ล าดบัท่ี 2 ออสเตรเลีย และแคนาดา 
ล าดบัท่ี 3 เยอรมนี 
ล าดบัท่ี 4 มลัดีฟส์ 
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ล าดบัท่ี 5 ญ่ีปุ่น, นิวซีแลนด,์ สิงคโปร์, ไทย และสหราชอาณาจกัร 

 
รูปท่ี 2.17 ผลการส ารวจขอ้มูลการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจีน 

ท่ีมา http://thumbsup.in.th/2017/07/6-new-behaviors-of-chinese-tourists/ 
 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัเส้นทางการท่องเที่ยว 
 เส้นทางท่องเท่ียว (Tourism Route) เป็นแนวทางการสัญจรท่ีก าหนดข้ึนส าหรับนักท่องเท่ียว 

เพื่อให้สามารถพบเห็นหรือเขา้ชมแหล่งท่องเท่ียวและจุดท่ีสนใจต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภยั ได้รับ

ความรู้ และความเพลิดเพลินจากการใชเ้ส้นทางท่ีจดัท าข้ึน ซ่ึงเส้นทางส าหรับนกัท่องเท่ียวอาจเป็นทางใช้

เส้นทางร่วมกบัสัญจรปกติของคนทอ้งถ่ิน หรืออาจเป็นการก าหนดเส้นทางข้ึนมาใหม่เฉพาะเป็นพอเศษ

ส าหรับนกัท่องเท่ียวกไ็ด ้แผนจดัน าเท่ียวและเสน้ทางการท่องเท่ียวควรจะเนน้ปัจจยัเหล่าน้ี 

 1. เสน้ทางการท่องเท่ียวตอ้งเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวในขณะนั้น ซ่ึงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว

มกัจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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 2. เสน้ทางการท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก และมีมาตราฐานเทียบเท่ากบัสถานท่ีอ่ืนๆ 

 3. เสน้ทางการท่องเท่ียวตอ้งมีส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียวทุกเพศ ทุกวยั และทุกกลุ่มรายได ้และตอ้ง

คน้หาจุดท่ีสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากกวา่ 

 4. เสน้ทางการท่องเท่ียวตอ้งมีระยะท่ีไกลพอสมควร มีทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียว 

 5. เสน้ทางการท่องเท่ียวตอ้งค านึงถึงอากาศท่ีดี ปลอดโปร่งตลอดเวลา ซ่ึงหมายถึง ถนน แม่น ้า ทาง

เทา้ท่ีเป็นทางสัญจรของสถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นระบบโครงข่ายท่ีใชเ้ช่ือมส่วนต่างๆ ของเมืองไวด้ว้ยกนั มี

เส้นทางหลกัและเส้นทางสายรอง โดยเส้นทางดงักล่าวตอ้งท าข้ึนมาอย่างชดัเจนเพียงพอให้นักท่องเท่ียว

หรือผูม้าเยอืนหรือผูอ้ยูอ่าศยัในเมือง สามารถเช่ือมโยงส่วนต่างๆ ท่ีส าคญัของเมืองได ้(กลุวรา สุวรรณพิมล, 

2548) 

2.7 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดรายการน าเที่ยว 
การจดัรายการน าเท่ียว หรือการจดัรวมผลิตภณัฑ์ หมายถึง การจดัรวมสินคา้และ บริการการ

ท่องเท่ียวหลายๆ อย่างท่ีเหมาะสมเขา้ด้วยกนัเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของ ธุรกิจ การจดัรวม
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2542)  

1. ผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกันเป็นผูจ้ดัแลว้หาตลาดลูกคา้และจ าหน่ายเอง เช่น 
Hotel weekend package โรงแรมจดัรวมท่ีพกั อาหารและกิจกรรมพกัผ่อนอ่ืนๆ ไวส้ าหรับลูกคา้ครอบครัว
ในราคาเหมาจ่าย  

2. ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายร่วมกนัจดัรวมผลิตภณัฑ์ แลว้รวมขายเป็นผลิตภณัฑ์เดียว (Single 
Product) ในราคาเหมาจ่าย ท าใหลู้กคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายติุธรรมและท าให้ผลิตภณัฑข์ายง่าย
กวา่การขายเด่ียว  

3. ผูป้ระกอบธุรกิจการจดัน าเท่ียว (Tour Operator) บริษทัตวัแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว (Travel 
Agent) เป็นผูจ้ดัรวมผลิตภณัฑ์แลว้จ าหน่ายเอง โดยจ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจ
นั้นๆ การจดัแบบน้ีช่วยให้ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส าคญัของผู ้
ประกอบธุรกิจและท าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโต อยา่งไรก็ตามการจดัรายการน าเท่ียวของธุรกิจน า
เท่ียวแต่ละแห่งจะตอ้งมี 3 ขั้นตอน คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548)  
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1. การวางแผนการจัดรายการน าเทีย่ว  
การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นตอ้งก าหนด

ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายใหแ้น่นอนว่าเป็นใคร ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจากอาชีพ อาย ุการศึกษา 
รายได ้ฯลฯ  

การวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชม เป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวท่ี 
ตอ้งการจะเขา้ชมให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยตอ้งท าการศึกษาว่าทรัพยากร ท่องเท่ียวประเภท
ใดท่ีก าลงัอยูใ่นความนิยม ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ในการวางแผน เลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อน า
ชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ี คือ  

1) ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม  
2) มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร  
3) มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม  
4) มีระยะทางไกลพอสมควร เน่ืองจากระยะทางไกลจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกวา่และใหร้ายได ้

แก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กวา่ดว้ย  
5) มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม  
6) มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้ าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว 
 การวางแผนก าหนดวนัเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว แต่ไม่ควร 

นานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวนัหยดุหรือเทศกาล จะท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถไปไดส้ะดวก 
แต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยดุ  

การวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว ต่อ
คนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดว่าจะรวมค่าใชจ่้ายอะไรไวบ้า้ง และค่าใชจ่้ายอะไรไม่รวมไวบ้า้ง เช่น 
ค่าอาหารจะใหมี้ก่ีม้ือ แต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน เป็นตน้ 

การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือเร่งเร้าให ้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเรา แมว้่าเราจะมีการจดัรายการน าเท่ียวท่ีดี แต่ถา้ไม่เป็นท่ี
รู้จกัยอ่มไร้ประโยชน์ จึงตอ้งใชก้ารส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วย นอกจากนั้นยงัเป็นท่ียอมรับกนัว่า
แมร้ายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน นักท่องเท่ียวจะ เลือกซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีมีระบบส่งเสริม
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

2. การด าเนินการจัดรายการน าเทีย่ว  
การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดัรายการน า

เท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ โดยขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน าเท่ียว ประกอบดว้ย 
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1) แผนท่ีแสดงท่ีตั้ งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้สามารถ
ค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ  

2) เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผ่นพิมพ ์วารสาร หรือ ส่ิง ตีพิมพอ่ื์นๆ 
ท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  

3) รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง ผูป้ระกอบ
ธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 

4) รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตารางการ เดินทาง
ของการขนส่ง ค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้  

การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียว เป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีได ้วางแผน
ไว ้โดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไวห้ยาบๆ ดงัน้ี  

1) ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง  
2) ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ  
3) ความยากง่ายในการเดินทาง  
4) จุดท่องเท่ียว จุดหยดุพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ีระลึก  
5) มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ ในขอ้ 4  
6) กิจกรรมการท่องเท่ียว  
การติดต่อกับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าให้สามารถสัมผสักับ 

สถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ี รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดดียิ่งข้ึนธุรกิจ ท่ีตอ้ง
ติดต่อเจรจา ไดแ้ก่  

1) ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมในจุดนั้น อาจ
เป็นโรงแรม บงักะโล รีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าหอ้งและจองหอ้งพกัดว้ย  

2) อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่ง ก็ตอ้งติดต่อกบั
ร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ากนัระหวา่งเดินทาง  

3) จุดแวะชมระหวา่งทาง เม่ือส ารวจแลว้วา่จะแวะชมจุดไหนและชมอะไร ถา้หากจ าเป็นตอ้งขอ
อนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจองล่วงหนา้ ก็ตอ้งติดต่อด าเนินการให้
เรียบร้อย  

4) ยานพาหนะเดินทาง เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะตอ้งใช้ยานพาหนะใดเดินทาง ซ่ึงอาจจะตอ้งใช้
ยานพาหนะมากกว่าหน่ึงชนิดก็ได ้นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการเดินทาง เพื่อจะไดติ้ดต่อ
ส ารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการใหเ้รียบร้อย 
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การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ีก าหนดไว ้
โดยผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดไ้ปส ารวจมา ซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวสามารถเขียนได้เป็น 2 
ชนิดใหญ่ คือ  

1) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียด รายการ
น าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบว่ารายการน าเท่ียวน้ีมีการเดินทางท่องเท่ียวก่ีวนั เร่ิมออก
เดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดยยานพาหนะใด ออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกั
ท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่เล้ียงม้ือใดบา้ง จุดแวะ พกัหรือจุดแวะชมอยู่ท่ีไหน แต่ละแห่งใชเ้วลา
เท่าไร ซ่ึงอาจเขียนรายการน าเท่ียวได ้2 แบบ คือ 

  -  การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียวพร้อมวนัเดินทางไป
และ กลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว  

 -   การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอย่างละเอียด ซ่ึง
แบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบยอ่ยๆ คือ  

  (1) แบบ Outline Itinerary เป็นการเขียนรายการน า เท่ียวท่ีบอกก าหนดการ
ท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งไม่มีรายละเอียดและ  

  (2) แบบ Descriptive Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวบอกก าหนดการ
ท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งละเอียดตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งคร่าวๆ  

2) การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหัวหนา้ทวัร์ เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวอย่าง
ละเอียดส าหรับหัวหน้าทัวร์ โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อนักท่องเท่ียวมาเพิ่มเติม
รายละเอียดเก่ียวกบัการนดัหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีฉุกเฉินพร้อมหมายเลขโทรศพัท์ 
เช่น โรงพยาบาล โรงพกั บริษทัรถเช่า (ในกรณีเกิดรถเสีย) นอกจากนั้นยงัมีระยะเวลาท่ีชดัเจนว่าแต่ละจุด
ตอ้งใชเ้วลาเท่าไร สถานท่ีน าชม จุดพกั กิจกรรมท่ีจะท า หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลท่ีจะตอ้งติดต่อใน
กรณีฉุกเฉินดว้ย  

การเขียนระบุเง่ือนไขไวใ้นรายการน าเท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดข้ึน นกัท่องเท่ียวไม่ 
สามารถเอาผิดได้ โดยระบุเง่ือนไขไว ้ดงัน้ี “หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจเปล่ียนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้”  

3.การคดิราคารายการน าเทีย่ว  
ปัจจยัก าหนดราคารายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียวแบบ

เหมาจ่าย ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั คือ  
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1) คุณภาพของรายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว ถา้หาก
ก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูง ราคาก็มกัจะตอ้งสูงดว้ย เช่น การจดัรายการน าเท่ียวท่ีเลือกสถานท่ีดี มี
ท่ีพกัดี ยานพาหนะขนส่งดี รับประทานอาหารหรู เป็นตน้  

2) ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเท่ียว เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะแปลก เด่นเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ย่อมท าให้สามารถก าหนดราคาสูงกว่าราคาทัว่ไปได้ เช่น จดั
รายการน าเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวข่ีชา้ง ล่องแพ นัง่รถมา้ชมเมือง เป็นตน้ 

3) สภาพการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา ถา้หากตลาดใด มีสภาพการ
แข่งขนัสูง การก าหนดราคากไ็ม่สามารถก าหนดสูงได ้ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงราคาคู่แข่ง ขนั  

4) ฤดูกาล ถา้จดัรายการน าเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว สินคา้หรือบริการท่องเท่ียว มกัจะไม่ลด
ราคาให้ผูซ้ื้อมากนกัเพราะถือว่าเป็นเวลาทองของการด าเนินธุรกิจ ท าให้ตน้ทุนการจดัรายการน าเท่ียวสูงจึง
ตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย  

5) ก าไรท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต+ตน้ทุนการ
จดัการ+ก าไร ถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนั อาจขายรายการน า
เท่ียวไม่ไดจึ้งมกัก าหนดอตัราก าไรอยูร่ะหวา่ง 10-20%  

โครงสร้างราคารายการน าเท่ียว เป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน าเท่ียวแบบเหมา
จ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ คือ  

1) ค่าขนส่ง เป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวไปยงัจุดหมายปลายทาง และ
กลบั ซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนกัท่องเท่ียวจากสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่าพาหนะ ขนส่งภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว ค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย  

2) ค่าท่ีพกั เป็นค่าพกัแรมของนกัท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายดว้ย อาจเป็นท่ีพกัในโรงแรม 
เกสทเ์ฮาส์ บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทลูกคา้เป้าหมาย  

3) ค่าอาหาร เป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือหรือบางม้ือก็ได ้โดยอาจ
เล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหราก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัประเภทของลูกคา้เป้าหมายแต่ตอ้งแจง้ไวใ้นรายการน า
เท่ียววา่จะบริการอาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง  

4) ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายในการบริการนกัท่องเท่ียว เช่น ค่า เท่ียวชมเมือง 
ค่าเขา้ชมสถานท่ี ค่าเขา้ชมการแสดง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศก์ ค่าประกนัภยัเดินทาง ค่าเบ็ดเตล็ด 
เป็นตน้  

5) ค่าประกอบการและก าไร เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย
พร้อมก าไรท่ีตอ้งการ โดยปกติค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวจะ ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายดา้น
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การตลาดและค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการ ส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีตอ้งเขา้มา
เส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียวโดยปกติมกัคิดใน อตัรา 10-20% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด ข้ึนอยู่กบัสภาพ
การแข่งขนัเป็นส าคญั 
2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

เบญญาดา ฉัตรไชยาฤกษ์ (2551) ท าการศึกษาเร่ือง การปรับโปรแกรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือ
ของประเทศไทยส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย ผลจากการศึกษาพบว่า เม่ือด าเนินการปรับโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวแลว้ พบวา่โปรแกรมการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีได ้เป็นเสน้ทางท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจและมี
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน เน่ืองจากจงัหวดัใน
ภาคเหนือตอนบนมีความพร้อมดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการรองรับนักท่องเท่ียว อย่างไรก็ตามผล
การศึกษา คาดว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน 
ภาคเหนือ 

วาทิต อิทธิศิริเวทย ์(2551) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในประเทศไทย ผลของการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นบวกท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยคือวฒันธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยเป็นปัจจยัดึงดูดหรือปัจจยัดา้นบวกของประเทศ
ท่ีมีความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์มากท่ีสุด วตัถุประสงค์หลกัของการเดินทางมาท่องเท่ียวคือพกัผ่อน 
รองลงมาคือแลกเปล่ียนวฒันธรรม เยีย่มเยยีนเพื่อนหรือญาติ ติดต่อธุรกิจและอ่ืนๆ   

อจัฉรา สมบติันนัทนา (2555) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลของการศึกษาพบว่า วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยคือ เพื่อพกัผอ่นมากท่ีสุด เน่ืองจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีหลากหลาย ผนวกกบัมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในแต่ละภาคของประเทศ จึงท าให้
นกัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัการท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบ 

น ้ าฝน จนัทร์นวล (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ในระดับมาก และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างรายได ้ค่าใชจ่้าย อายุ อาชีพแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล พฤติกรรม และประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยพบว่านกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางมาเป็นคร้ังแรก เลือกเดินทางมากบับริษทัทวัร์ และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ
ทะเลทางภาคใต ้
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  
 

รูปท่ี 3.1 รูปสัญลกัษณ์ของบริษทั 
ท่ีมา www.cct-group.com 

 
ช่ือ   บริษทั ซี.ซี.ที เอก็เพรส จ ากดั 
ท่ีตั้ง   240/26 ซอยรัชดาภิเษก 18  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10320 
 ติดต่อ  02-649-6499 
 Website   www.cct-group.com 
3.2 ลกัษณะการให้บริการ 
        - บริการจดัท าทริปทวัร์ ภายในประเทศและ ต่างประเทศ   
      - บริการจองท่ีพกั ร้านอาหาร กีฬา สปา และรีสอร์ท 
       - ขายโปรแกรมทวัร์ภายในประเทศและต่างประเทศ  
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร  

ซีซีที กรุ๊ป ก่อตั้งข้ึนในปี พ. ศ. 2534 ในฐานะผูป้ระกอบการทวัร์ขาเขา้แห่งแรกท่ีมุ่งเนน้ตลาด
จีน ซีซีที กรุ๊ป เร่ิมตน้ส านักงานตวัแทนขายในปักก่ิงในปี พ. ศ. 2539 และขยายไปยงัเซ่ียงไฮ ้กวางเจา
และคุนหมิง ในปี 2546 กลุ่มบริษทัลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อสนบัสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว 
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ในปัจจุบนั ซีซีที กรุ๊ป เป็นเจา้ของโรงแรมระดบั 5 ดาวระดบัโลก 2 แห่ง คือ เดอะ เวสทิน สิริ
เบย ์รีสอร์ท แอนด์ สปาภูเก็ต และ การ์เดน้ คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปาพทัยา และด าเนินธุรกิจดา้นการ
ท่องเท่ียวหลายแห่งทั้งขาเขา้และขาออก 

ในปี 2014 กลุ่ม บริษทั ไดใ้ห้บริการแก่นกัท่องเท่ียวชาวจีนกว่า 100,000 คนและผูโ้ดยสารขา
ออกมากกว่า 30,000 ราย ซีซีที กรุ๊ป เปิดสาขาใหม่ของธุรกิจท่องเท่ียวเช่นการเดินทางเพื่อสุขภาพและ
การเล่นกอลฟ์และพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ดว้ยพนัธมิตรอุตสาหกรรม ซีซีที กรุ๊ป ไดรั้บความไวว้างใจและสามารถรักษาสัญญากบัคู่คา้
ทางธุรกิจเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนัและใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุดแก่ลูกคา้ 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 นายชิษณุพงศ ์ศรีสันติสุข ผูป้ฏิบติังาน 
 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ  : แผนกไมค2์ และกอลฟ์ 
 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย : หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม และ ร้านอาหาร 
 ระยะเวลาในการท างาน   : ช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.  
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รูปท่ี 3.3 นายศรเทพ   แซ่ยา่ง ผูป้ฏิบติังาน 

ต าแหน่งท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ  : แผนกพีอีเค 
 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย : หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม และ ร้านอาหาร 
 ระยะเวลาในการท างาน   : ช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.  
 
3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 นายชยักิจ คงสกนธ์ 
  
   ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา   : ชยักิจ คงสกนธ์ 
   ต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษา : ผูจ้ดัการ 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิาน 
 เร่ิมปฏิบติังาน   :  8 มกราคม 2561 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน  : 30 เมษายน 2561 
3.7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

วนัจนัทร์ท่ี 8 มกราคม 2561 ถึง วนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 เป็นเวลาทั้งหมด 17 สัปดาห์ 
ปฏิบติังานเวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. เป็นเวลา 9 ชัว่โมง รวมเวลาพกั 1ชัว่โมง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มกราคม 61 กมุภาพนัธ์ 61 มีนาคม 61 เมษายน 61 
1. วางแผน     
2.ส ารวจปัญหาและวิธีแกไ้ข     
4. รวบรวมขอ้มูล     
5. สรุปขอ้มูล     
6. จดัท าเอกสาร     

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัท าโครงงาน คณะผูจ้ดัท าไดแ้บ่งเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์  
 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer) 
2. กลอ้งถ่ายรูป (Camera) 
3. เคร่ืองปร้ินเตอร์ (Printer) 

 ซอฟตแ์วร์ 
  1. โปรแกรม Microsoft Word 
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บาที ่4 
ข้อมูลในการท าเส้นทาง 

 
จากการท าโครงงานศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดน

เบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด ชลบุรี (Fruit Hub of Asia) สามารถวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานตามโครงการ
ได ้ดงัน้ี 
4.1 ขั้นตอนการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยว 

4.1.1 ขั้นเตรียมการ 
4.1.1.1 เตรียมเส้นทาง คือ การก าหนดเส้นทางท่ีจะจัดโปรแกรมน าเท่ียวในภูมิภาค

ตะวนัออก หรือดินแดนบูรพา มีการส ารวจเส้นทางและศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระยะทางจุดท่ีตั้ง
ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว สภาพเส้นทาง ภูมิประเทศ การจารจร ระยะเวลาในการเดินทาง จุดพกั
รับประทานอาหาร สภาพของท่ีพกัและร้านอาหาร รสชาติอาหาร จุดแวะพกั มาตรฐานการบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกตามจุดต่างๆ ขอ้มูลทางวิชาการ ป้ายขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีแวะชม ตลาดจนเร่ือง
พาหนะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทาง 

4.1.1.2  เตรียมโปรแกรมท่ีจะใชใ้นการเดินทาง โดยน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเตรียม
เสน้ทางมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการท่องเท่ียวยงัจุดต่างๆ ซ่ึงไดเ้ลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีน ามาจดัท าโปรแกรม ดงัน้ี 

1) เรือนริมน ้าซีฟู้ด จ.จนัทบุรี 
 ท่าเรือบา้นคลองตาสังข ์ถ.เฉลิมบูรพาชลทิศ ต.ตะกาดเงา้ อ.ท่าใหม่ 22120 เปิด
บริการทุกวนั 09.00-21.30 น. โทร 089 541 4841 
 เหตุผล ม้ือแรกตอ้นรับดว้ยร้านอาหารอนัดบัท่ี 1 จากร้านอาหาร 6 แห่งในท่าใหม่ เนน้อาหาร
พื้นบา้นและอาหารซีฟู้ด ราคาเบาๆ เหมาะส าหรับม้ือกลางวนั ท่ีส าคญัตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่ีสถานท่ีพกั 
บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี และวดัเขาสุกิม ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบิน 2 ชัว่โมง พอดีไดเ้วลาอาหาร
กลางวนั ร้านเดด็อาหารทะเลสดท่ีตอ้งแวะฝากทอ้งสักคร้ัง นอกจากบรรยากาศริมแม่น ้ าสุดชิลลแ์ลว้ ยงั
บริการอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หมึกผดัไข่เคม็ ปลาเก๋าน่ึงมะนาว หอยตลบัผกัน ้ าพริกเผา และ
ปลากระพงน่ึงซีอ๊ิว กินขา้วไปดว้ยชมวิวไปดว้ย ม้ือน้ีฟินสุดๆ 
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รูปท่ี 4.1 บรรยากาศในร้านเรือนริมน ้าซีฟู้ด 

ท่ีมา http://www.triptravelgang.com/travel-restaurant/22961/ 
 

 
รูปท่ี 4.2 อาหารเรือนริมน ้าซีฟู้ด 

ท่ีมา https://th.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g2237265-d3172472-Reviews-
Ruen_Rim_Naam_Seafood-Tha_Mai_Chanthaburi_Province.html 

 

 
รูปท่ี 4.3 สนามบินอู่ตะเภา-เรือนริมน ้าซีฟู้ด 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
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2) บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี จ.จนัทบุรี 
 45/5 ส่ีแยกเนินสูง ทางเขา้วดัเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จนัทบุรี 22120
เบอร์: 092-746-9194, 039-609-823, 092-656-6691 

เหตุผล เป็นสถานท่ีพกั ตั้งอยูใ่กลก้บัโปรแกรมเท่ียววดัเขาสุกิม เพียง 15 กม. และจากสนามบิน
อู่ตะเภาช่วยลดความเม่ือยหลา้จากการเดินทางเป็นเวลายาวนาน นักท่องเท่ียวจะได้พกัผ่อนเร็ว อยู่
ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติ บริการห้องพกัสไตล์โฮมสเตย์ สะอาด เงียบสงบ บรรยากาศเย็นสบาย 
บริการแบบเป็นกนัเอง เหมาะส าหรับการพกัผอ่นอยา่งแทจ้ริง เปิดให้บริการ ห้องพกัทั้งเตียงเด่ียว และ 
ห้องพกัเตียงคู่ รองรับทั้งหมด 28 ห้อง พร้อมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องพกั ในราคาเพียงห้อง
ละ 1,200 บาท เท่านั้น 

 

 
รูปท่ี 4.4 สถานท่ีพกั บา้นพงิจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 

ท่ีมา http://www.thaimaptravel.com/articles-inner/location-room/317.html 
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รูปท่ี 4.5 เรือนริมน ้าซีฟู้ด-บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี จ.จนัทบุรี 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

3) วดัเขาสุกิม จ.จนัทบุรี 
 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี โทร. 039-495243, 081-941-8384 

เหตุผล เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจนัทบุรี สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระอาจารยส์มชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยูบ่นเขาแพร่งขาหยัง่ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อใช้
เป็นท่ีบ าเพญ็ภาวนาของพทุธศาสนิกชนทัว่ไป มีศาสนาวตัถุและโบราณวตัถุอีกมากมาย 

 

 
รูปท่ี 4.6 วดัเขาสุกิม 

ท่ีมา http://www.khaosukim.org/khaosukim/index.php? 
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รูปท่ี 4.7 บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี จ.จนัทบุรี-วดัเขาสุกิม 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

4) แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง 
 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด เปิดท าการทุกวนั เวลา 08.00-16.00 น. 

เหตุผล เป็นชายหาดเลียบไปกบัทะเล เป็นแหล่งร้านขายของท่ีระลึก และอาหารทะเล กะปิ 
น ้ าปลา กุง้แหง้ รวมทั้งงอบแบบต่าง ๆ ดว้ย มีอนุสาวรียก์รมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัด์ิ หนัพระพกัตร์ไป
ยงับริเวณยทุธนาวีเกาะชา้ง มีการจดับริเวณและอาคารพิพิธภณัฑค์ลา้ยเรือใหช้ม 

 
รูปท่ี 4.8 แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง 
ท่ีมา https://www.google.co.th/search?q=แหลมงอบ 
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รูปท่ี 4.9 บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี จ.จนัทบุรี-แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

5) อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด 
 ท่ีตั้ง เลขท่ี 29 ม.3 ต.คลองสน อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 23170 โทร 039-555111 
 เหตุผล เป็นสถานท่ีพกัท่ีเต็มไปดว้ยบรรยากาศ ลมพดัเยน็สบาย มีชายหาดส่วนตวั พร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ บนเกาะชา้งถือวา่ข้ึนช่ือล าดบัตน้ๆ มีชายหาดใหเ้ดินเล่น ราคามีหลายระดบั 

 
รูปท่ี 4.10 อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด 

ท่ีมา https://www.agoda.com/th-th/the-aiyapura-koh-chang/hotel/koh-chang-th.html? 
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รูปท่ี 4.11 แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวีท่ีเกาะชา้ง-อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

6) ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 
 ตั้งอยูท่ี่อ่าวใบลาน เกาะชา้ง จ.ตราด 
 เหตุผล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจดักิจกรรมท่ีสร้างความบนัเทิง สนุกสนานดว้ยธรรมชาติ และท่ี
ส าคญักิจกรรมแบบน้ี มีจ านวนน้อย เหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวยั เช่น ไต่สะพานเชือก โหนห้วยแบบ
ทาร์ซาน  เล่นสเก็ตไต่เชือก โหนรอกสลิง การไดรั้บรางวลั “อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทแหล่ง
ท่องเท่ียวนันทนาการเพื่อการผจญภยั”2 ปีซ้อน นั่นคือในปี พ.ศ. 2553 และ 2556 รอบการเล่นมี 3 
รอบ/วนั คือ 9.00 น. , 11.00 น. และ 14.00 น. 

 
รูปท่ี 4.12 ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 

ท่ีมา http://www.treetopadventurepark.com/kohchang/?lang=th 
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รูปท่ี 4.13 อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง-ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

7) ด าน ้ าดูประการัง 5 เกาะ :  เกาะยกัษเ์ลก็, ยกัษใ์หญ่, รัง, มะปริง และหาดอุทยาน 
 ท่าเทียบเรือบางเบา้ อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 
 เหตุผล เป็นท่ีนิยมจุดด าน ้ าชมปะการัง ท่ีสวยงามของทะเลตราด หาดทรายขาว น ้ าทะเลใสแจ๋ว
สามารถข้ึนหาดทรายโดยใชบ้ริการเรือยางไปเล่นน ้ าท่ีหาดทรายเกาะรังหรือพายเรือคายคัเล่นไดต้าม
อธัยาศยั 
 

 
รูปท่ี 4.14 หมู่เกาะรัง ยกัษเ์ลก็ ยกัใหญ่ 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=เกาะรัง 
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 รูปท่ี 4.15 อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง- ท่าเทียบเรือบางเบา้ 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

8) ตลาดพลอย (ถนนอญัมณี) 
 ซ.ศรีจนัทร์ ถ.ตรีรัตน์ ต.วดัใหม่ อ.เมือง จ.จนัทบุรี 22000 
 เหตุผล รู้จกักนัดีว่าเป็น Chanthaburi City of Gems ช่ือถนนอญัมณีเป็นค าเรียกขานถนนท่ีมี
ช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง หมายถึง บริเวณถนนศรีจนัทแ์ละซอยกระจ่าง ต าบลวดัใหม่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 
นบัเป็นถนนเศรษฐกิจท่ีคึกคกัอยา่งมากแห่งหน่ึงของจงัหวดั เพราะเป็นท่ีตั้งของร้านเจียระไนพลอยและ
ร้านคา้อญัมณี ร้านทองรูปพรรณ มากกว่า 120 ร้าน ซ่ึงอาจนับไดว้่าสถานท่ีแห่งน้ีเป็นตลาดคา้พลอย
เจียระไนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 

 
รูปท่ี 4.16 ตลาดพลอย จ.จนัทบุรี 

ท่ีมา : https://www.google.co.th/search?q=ตลาดพลอย 
 

 
รูปท่ี 4.17 อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด- ตลาดพลอย จ.จนัทบุรี 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
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9) ภตัตาคารจนัทรโภชนา จ.จนัทบุรี 
 ท่ีอยู ่: ซ.มหาราช ต.วดัใหม่ อ.เมืองจนัทบุรี จ.จนัทบุรี โทรศพัท ์: สาขามหาราช 
0-3932-7179 สาขาเบญจมราชูทิศ 0-3930-2350 

เหตุผล จนัทรโภชนา เป็นร้านอาหารข้ึนช่ือของจนัทบุรี ส่งต่อความอร่อยมายาวนานกว่า 50 ปี 
มีเมนูหลากหลายให้ล้ิมลอง โดยเฉพาะอาหารพื้นบา้นเมนูตน้ต ารับท่ีหารับประทานไดเ้ฉพาะจนัทบุรี
เท่านั้น เช่น แกงหมูชะมวง มสัมัน่ทุเรียน เส้นจนัทผ์ดัปู รวมถึงเมนู ย  ามงัคุด ส้มต าทุเรียน ท่ีหากไดชิ้ม
เป็นตอ้งติดใจ 

 

 
รูปท่ี 4.18 ภตัตาคารจนัทรโภชนา จ.จนัทบุรี 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Chanthornrestaurant/ 
 

 
รูปท่ี 4.19 ตลาดพลอย –ภตัตาคารจนัทรโภชนา 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
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10) สวนเคพี การ์เดน้ จนัทบุรี 
 เหตุผล เป็นสวนผลไมท่ี้มีความหลากหลาย ราคายอมเยา จุดเด่นท่ีส าคญันอกจากผลไมแ้ลว้ ยงั
มีกิจกรรมให้ท าดว้ย เช่น จกัรยาน ให้อาหารแพะ และกิจกรรมเท่ียวกินผลไมน้ี้เป็นกิจกรรมสุดทา้ย จึง
ตอ้งเลือกสวนท่ีมีระยะทางไม่ไกลจากสนามบินมากนกั 

 
รูปท่ี 4.20 สวนเคพี การ์เดน้ จนัทบุรี 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/KPgarden/ 
 

 
รูปท่ี 4.21 ภตัตาคารจนัทรโภชนา-สวนเคพี การ์เดน้ จนัทบุรี 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

11) ภตัตาคารมาโคโปโล เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 
 369 ม .ห มู่  9 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุ รี  20260 
โทรศพัท ์: 0-3842-8155 , 0-3836-1340 

เหตุผล เป็นภัตตาคารอาหารจีนท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมชาวจีน อาหารมีความหลากหลาย  
สถานท่ีดูหรูหรา สามารถเก็บบรรยากาศยามค ่าคืนในเมืองพทัยาเป็นความทรงจ าดีๆ ได ้อีกมุม อีกทั้ง
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ลูกทวัร์เม่ือรับประทานอาหารเสร็จสามารถเดินชมแสงสีเสียงโดยรอบระแวงแถวน้ีได ้ก่อนจะเดินทาง
ไปชมการแสดง 

 

 
รูปท่ี 4.22 ภตัตาคารมาโคโปโล 

ท่ีมา : http://th.soidb.com/pattaya/restaurant/marco-polo.html 
 

 
รูปท่ี 4.23 สวนเคพี การ์เดน้ จนัทบุรี-ภตัตาคารมาโคโปโล 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

12) อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 ท่ีอยู ่78/14 หมู่ท่ี 9 ถ.พทัยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทร 0 3841 0225-7, 0 3842 8746 
 เหตุผล เป็นการแสดงเวทีท่ีมีช่ือเสียงสุดอลงัการ สร้างความบนัเทิง ดว้ยแสง สี เสียง ความผอ่น
คลายให้กบันกัท่องเท่ียว เสน่ห์แห่งราตรีกาลท่ีสร้างสีสันและความบนัเทิงใจให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ริงร่ืน
กบัโชว ์17 ชุดในระยะเวลา 70 นาทีอย่างเต็มอ่ิม โดยเฉพาะชุดโชวศิ์ลปะการแสดงจากนานาประเทศ 



44 

 

 

ไม่ว่าจะเป็นจีน เวียดนาม รัสเซีย และการแสดงแดนซ์ K-pop สุดมันส์ ท่ีเรียกรอยยิ้มและความ
ประทบัใจจากผูช้มไดอ้ยา่งลน้หลาม เปิดการแสดง : วนัละ 4 รอบ ไดแ้ก่ เวลา 17.00 น. เวลา 18.30 น. 
เวลา 20.00 น. และรอบสุดทา้ย เวลา 21.30 น. 

 
รูปท่ี 4.24 อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ตโ์ชว ์พทัยา 

ท่ีมา : www.thongteaw.com/Tour/บตัรชมการแสดง%20อลัคาซ่าร์%20Alcazar.html 

 
รูปท่ี 4.25 ภตัตาคารมาโคโปโล-อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

13) สวนนงนุช จ.ชลบุรี 
 ท่ีอยู่. 34/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี 20250  
โทร 038-429321 
 เหตุผล สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม เพียงไม่ก่ีกิโลเมตร จากพทัยา ท่านจะไดพ้บกบัพรรณไม้
นานาชนิด สวนสวยๆ และการแสดงของชา้งแสนรู้ ภายในสวนประกอบดว้ยหลายส่วน อาทิเช่น สวน
หิน (Rock Garden) ตกแต่งดว้ย ไมจ้ากฟลอริดา้ และไมใ้บอวบ กบัหินแปลกตาสวยงาม วตัถุโบราณ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ของสะสมเคร่ืองใช้ วตัถุโบราณ พระพุทธรูป อายุหลายร้อยปี สวนประติมากรรม 
ไดโนเสาร์ และสตัวต่์างๆ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.26 สวนนงนุช จ.ชลบุรี 

ท่ีมา : http://www.travelfortoday.com/thaitravel/entranceticket/tke015.php 

 
รูปท่ี 4.27 อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา-สวนนงนุช 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

14) นงนุช การ์เดน้ รีสอร์ท 
 เหตุผล เป็นสถานท่ีพกัท่ีครบวงจร มีห้องพกัหลายรูปแบบ อีกทั้งสวนไม ้สวนหิน พิพิธภณัฑ ์
เป็นตน้ 

 
รูปท่ี 4.28 นงนุช การ์เดน้ รีสอร์ท 

ท่ีมา : http://www.travelfortoday.com/thaitravel/hotel/Cholburi/Saattahip/Nongnoochgardenandresort 
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รูปท่ี 4.29 สวนนงนุช-นงนุช การ์เดน้ รีสอร์ท 

ท่ีมา https://www.google.co.th/maps 
 

4.1.2 ระหวา่งการออกเดินทาง 
4.1.2.1 หนา้ท่ีบนรถ เม่ือรถบสัออกเดินทาง หนา้ท่ีหลกั คือ ความรับผิดชอบในการบริการ

ดูแลเร่ืองอาหารวา่ง ความสะดวกในการใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกต่างๆ บนรถ ความสะอาดเรียบร้อย 
4.1.2.2 หน้าท่ีในร้านอาหาร เม่ือเดินทางมาถึง คือ คามรับผิดชอบดูแลเร่ืองโต๊ะท่ีนั่ง

รับประทานอาหารให้ครบและเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว ตรวจสอบรายการอาหาร รวมทั้งการ
เสิร์ฟใหค้รบทุกคน 

4.1.2.3 หนา้ท่ีเม่ือถึงสถานท่ีท่องเท่ียว คือ นดัเวลากลบัและก าหนดเวลาท่ีเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้ นๆ ให้ชัดเจน พร้อมทั้ งแจ้งข้อมูลส าคัญๆ เช่น กฎ ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหท้ราบโดยพอสงัเขป 

4.1.2.4 หน้าท่ีท่ีโรงแรม เม่ือถึงท่ีพักน ากระเป๋าทั้ งหมดลงจากรถ ติดต่อพนักงานขน
กระเป๋ามารับ และน าเขา้ห้องพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของสัมภาระ และตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของหอ้งพกั น ้ า ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ ความสะอาด ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และ
แนะน าการใชคี้ยก์าร์ด รวมทั้งแนะน าบริเวณสถานท่ีใกลเ้คียงท่ีพกัใหท้ราบ 

4.1.2.5 ปิดทวัร์ โดยการกล่าวขอบคุณท่ีลูกทวัร์ไวว้างใจใช้บริการ และขอโทษในส่ิงท่ี
ผดิพลาดบางประการ 

4.1.3 เม่ือเสร็จส้ินงานในแต่ละทริป ตอ้งท าการสรุปงานนั้นๆ วา่มีปัญหาตรงไหนบา้ง และตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกคา้และน ามาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
4.2 ปัญหาและวิธีการแก้ไข 

4.2.1 ปัญหา 
4.2.1.1 ลูกทวัร์อาจจะพลดัหลงในสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 
4.2.1.2 มาถึงร้านอาหารเร็วกวา่ก าหนด โดยท่ีอาหารยงัไม่พร้อม 
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4.2.1.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัช ารุด เช่น เคร่ืองปรับอากาศไม่เยน็ 
4.2.1.4 เคร่ืองปรับอากาศในรถบสัไม่เยน็ 

4.2.2 วิธีแกไ้ข 
4.2.2.1 มคัคุเทศกต์อ้งมีสญัลกัษณ์ใหลู้กทวัร์สงัเกตและบอกจุดนดัพบกรณีพลดัหลง 
4.2.2.2 แจง้ลูกทวัร์ใหท้ราบและถามความเห็นลูกทวัร์ เพื่อป้องกนัความวุน่วาย เช่น เม่ือถึง

ร้านอาหารอาจใหลู้กทวัร์พกัผอ่นอิริยาบถโดยบริเวณรอบร้าน หรือถา้ไม่ไกลท่ีพกัอาจจะเขา้ท่ีพกัก่อน
หรือจะไปนัง่รอท่ีร้านอาหาร 

4.2.2.3 แจง้ใหท้างโรงแรมทราบและด าเนินการแกไ้ขหรือเปล่ียนหอ้งพกัใหลู้กคา้ทนัที 
4.2.2.4 แจง้ใหผู้รั้บผดิชอบรถบสัด าเนินการแกไ้ข 

4.3 ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดท่องเทีย่วหน่ึงไปอกีจุดท่องเทีย่วหน่ึง 

วนัที่ สถานทีท่่องเทีย่ว เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 

D1 12/4/2561 จีน (สนามบินฉางชา) - ไทย (สนามบินอู่ตะเภา)  05.55 09.25 3 ชม. 30 นาที 

    ตรวจสอบสัมภาระ ณ สนามบินอู่ตะเภา  09.25 10.00 35 นาที 

    เดินทางไปท่ีพกั  ร้านอาหารเรือนริมน ้าซีฟู้ด จ.จนัทบุรี 10.00 12.00 2 ชม. 

    รับประทานอาหารกลางวนั ณ เรือนริมน ้าซีฟู้ด 12.00 13.00 1 ชม. 

    เขา้หอ้งพกั-เกบ็สัมภาระ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 13.00 14.00 1 ชม. 

    เดินทางไป  วดัเขาสุกิม  จ.จนัทบุรี 14.00 14.15 15 นาที 

    เท่ียวชม วดัเขาสุกิม 14.15 16.15 2 ชม. 

    เดินทางกลบัท่ีพกั บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 16.15 17.00 15 นาที 

    รับประทานอาหารเยน็ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 17.00 18.00 1 ชม. 

D2 13/4/2561 รับประทานอาหารเชา้ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 07.00 08.00 1 ชม. 

    
เดินทางไป แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี  
จ.ตราด 

08.00 09.40 1 ชม. 40 นาที 

    เท่ียวชม แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี 09.40 11.00 1 ชม. 20 นาที 

    เดินทางไปท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด 11.00 12.00 1 ชม. 

    รับประทานอาหารกลางวนั ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท  12.00 13.00 1 ชม. 

    เขา้หอ้งพกั-เกบ็สัมภาระ 13.00 13.30 1 ชม. 

    เดินทางไป ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค จ.ตราด 13.30 14.00 30 นาที 
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วนัที่ สถานทีท่่องเทีย่ว เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 

 
  กิจกรรม ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 14.00 16.00 2 ชม. 

    รับประทานอาหารเยน็ ณ ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 16.00 18.00 2 ชม. 

    เดินทางกลบัท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 18.00 18.30 30 นาที 

D3 14/4/2561 รับประทานอาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 07.00 08.00 1 ชม. 

    เดินทางไป ท่าเทียบเรือบางเบา้ 08.00 09.00 1 ชม. 

    กิจกรรม ด าน ้าดูปะการัง (อาหารกลางวนั) ทะเลตราด 09.00 16.00 7 ชม. 

    เดินทางกลบัท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท  16.00 17.00 1 ชม. 

    รับประทานอาหารเยน็ 17.00 19.00 2 ชม. 

D4 15/4/2561 รับประทานอาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท  07.00 08.00 1 ชม. 

    เดินทางไป ตลาดพลอย หรือ ถนนอญัมณี จ.จนัทบุรี 08.00 10.00 2 ชม. 

    เท่ียมชม ตลาดพลอย ถ.ศรีรัตน์ จนัทบุรี 10.00 12.00 2 ชม. 

    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนัทรโภชนา 12.00 13.00 1 ชม. 

    เดินทางไป สวน KP Garden 13.00 13.30 1 ชม. 

    เท่ียวกิน บุฟเฟ่ตผ์ลไม ้สวน KP Garden 13.30 15.30 2 ชม. 

    เดินทางไป ภตัตาคารอาหารจีน มาโคโปโล เมืองพทัยา  15.30 18.30 3 ชม. 

    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารมาโคโปโล พทัยา  18.30 19.30 1 ชม. 

    เดินทางไป อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 19.30 19.45 15 นาที 

    ชมการแสดง อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 19.45 21.00 1 ชม. 15 นาที 

    เดินทางไปท่ีพกั สวนนงนุช 21.00 21.30 30 นาที 

D5 16/4/2561 รับประทานอาหารเชา้ ณ สวนนงนุช 07.00 08.00 1 ชม. 

    เท่ียวชมสวนนงนุช พร้อมอาหารกลางวนั 08.00 11.30 3 ชม. 30 นาที 

    เดินทางไป สนามบินอู่ตะเภา 11.30 12.00 30 นาที 

    พกัผอ่นตามอธัยาศยั 12.00 14.00 2 ชม. 

    ไทย (สนามบินอู่ตะเภา) - จีน (สนามบินฉางชา) 14.00 17.30 3 ชม. 30 นาที 

ตารางท่ี 4.1 ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดท่องเท่ียวหน่ึงไปอีกจุดท่องเท่ียวหน่ึง 
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4.4 ราคาต้นทุน 
ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
  รวม ค่าเฉลีย่/คน 

1 
ค่าเคร่ืองบินไป-กลบั สนามบินฉางชา-อู่ตะเภา 
(จ านวน 20 คน x 6,000.- บาท/ท่าน) 

120,000 6,000 

2 
ค่าเหมารถทวัร์ 5 วนั (ตลอดเส้นทาง) 
(จ านวน 20 คน x 1,500.- บาท/ท่าน : 6,000.-*5 วนั) 

30,000 1,500 

3 
ค่าน ้ามนัรถ 900 ก.ม. (กม. ละ 3.50 บาท) 
(20 ท่าน x 135.- บาท/ท่าน) 

2,700 135 

4 
ค่าเรือลงเกาะไป-กลบั 
(20 ท่าน x 600.- บาท/ท่าน) 

12,000 600 

5 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D1 ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี   
(1 คืน x 1,200.- บาท/หอ้ง/คืน/2 ท่าน) 

12,000 600 

6 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D2-D3 ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท หอ้งดีลกัซ์  
(2 คืน x 2,000.- บาท/หอ้ง/คืน) 

40,000 2,000 

7 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D4 ณ สวนนงนุชพทัยา รวมอาหารกลางวนั D5 
(1 คืน x 1,500.- บาท/หอ้ง/คืน) 

15,000 750 

8 
ค่าอาหารกลางวนั 3 ม้ือ   
(20 ท่าน x 450.- บาท) (D1-D2, D4 เซตเมนู 3 ม้ือๆ ละ 150 บาท/ท่าน) 

9,000 450 

9 
ค่าอาหารเยน็ 4 ม้ือ 
(20 ท่าน x 1,400.- บาท/ท่าน) (D1-D4 เซตเมนู 4 ม้ือๆ ละ 350 บาท/ท่าน) 

28,000 1,400 

10 
ค่าอาหารวา่ง/น ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 8 ม้ือ 
(20 ท่าน x 320.- บาท/ท่าน) (40 บาท*8 ม้ือ) 

6,400 320 

11 
กิจกรรม กินอ่ิมบุฟเฟ่ตผ์ลไม ้ณ สวน KP Garden 
(20 ท่าน x 400.- บาท/ท่าน) 

8,000 400 

12 
กิจกรรม ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 
(20 ท่าน x 900.- บาท/ท่าน) 

18,000 900 

13 
กิจกรรม ชมแหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี                                                       
(20 ท่าน x 100.- บาท/ท่าน) 

2,000 100 

14 
กิจกรรม ด าน ้าดูปะการัง รวมอาหารกลางวนั D3                                                              
(20 ท่าน x 650.- บาท/ท่าน) 

13,000 650 

15 
กิจกรรม ชมอลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา                                                                                 
(20 ท่าน x 600.- บาท/ท่าน) 

12,000 600 
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ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

รวม ค่าเฉลีย่/คน 

16 
กิจกรรม ชมสวนนงนุช                                                                                                       
(20 ท่าน x 850.- บาท/ท่าน) 

17,000 850 

17 
ค่ามคัคุเทศน์ 1 ท่าน (5 วนัๆ ละ 1,200 บาท) 
(20 ท่าน x 300.- บาท/ท่าน) 

6,000 300 

 รวม 351,100 17,555 

 อตัราแลกเปลีย่น 5 5 

 หยวน 70,220 3,511 

ตารางท่ี 4.2 แสดงราคาทุนจ าแนกแยกประเภทค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงราคาทุนจ าแนกแยกประเภทค่าใชจ่้ายตามวนั 

 
4.5 สรุปข้อมูลในการท าเส้นทาง 

ขอ้มูลในการท าเสน้ทางทั้งหมด 5 วนั 4 คืน โดยมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายส าหรับลูกคา้จ านวน 20 คน
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 351,100.00 บาท เฉล่ียคนละ 17,555.00 บาท หรือค านวณเป็นสกลุเงินหยวน 
จ านวนเงินทั้งส้ิน 70,220.00 หยวน เฉล่ียคนละ 3,511.00 หยวน 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการท าโครงการ 

5.1.1 โครงงานเปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด ชลบุรี 
(Fruit Hub of Asia) ของบริษทั  ซี.ซี.ที เอก็เพรส จ ากดั เป็นการจดัน าเท่ียวโดยรถทวัร์ เส้นทางเร่ิมจาก
สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง-จนัทบุรี-ตราด และกลบัมาชลบุรี ส้ินสุดท่ีสนามบินอู่ตะเภา ตั้ งแต่ศึกษา
รายการน าเท่ียว การรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว การเขียนตารางระยะเวลา การติดต่อ
ประสานงานกบัรถทวัร์ปรับอากาศ สถานท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว รวมเป็นถึงการออกปฏิบติั
ตามรายการน าเท่ียวจริง ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนท่ีจดัท านั้น มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก และตอ้งใส่ใจใน
รายละเอียดท่ีจ าเป็น รวมถึงประสบการณ์ตรงของพนักงานท่ีปรึกษา เพื่อให้รายการน าเท่ียวออกมามี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจมากท่ีสุด 

 หลังจากการศึกษาข้อมูล คณะผูจ้ ัดท าได้น ามาเรียบเรียง จัดท ารายการน าเท่ียวในช่ือ
โครงการ “เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด ชลบุรี (Fruit Hub 
of Asia)” เพื่อท่ีจะเสนอให้กบัทางบริษทัใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว โดยโครงงานน้ีไดน้ าเสนอ
โปรแกรมทวัร์แก่กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ชาวจีนจริง ซ่ึงก่อให้เกิดรายการน าเท่ียวใหม่ เส้นทางการน าเท่ียว
ประเทศจีนสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พทัยา) – จนัทบุรี ตราด ชลบุรี ภาคตะวนัออกของ
ประเทศไทย โดยลูกคา้ชาวจีนไม่ตอ้งใชเ้วลาเดินทางเขา้สนามบินนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ก่อน 
สามารถสร้างความสนใจแก่กลุ่มลูกคา้ท่ีมีพฤติกรรมชอบแหล่งท่องเท่ียวทางภูมิภาคน้ี อีกทั้งรัฐบาลมี
นโยบายโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การคมนาคม และการผลกัดนัใหภู้มิภาคน้ีท่ีมีผลไมเ้ป็นจุดเด่นเป็น
ศูนยก์ลางทางภูมิภาคเอเชีย และสามารถน าไปบูรณาการกบัการท่องเท่ียวและเสน้ทางอ่ืนๆ ได ้

5.1.2 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงงาน 
5.1.2.1 ปัญหาดา้นการประสานงาน พบว่า การเจรจาต่อรองในเร่ืองของราคาบตัรเขา้ชม 

ราคาท่ีพกั ราคาอาหาร ท่ีใชเ้วลาในการด าเนินการนาน เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีตอ้งการ  
5.1.2.2 ปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศ ระหว่างปฏิบติังาน พบอุปสรรคดา้นการ

จารจรการติดขดัในเขตเมือง มีฝนตกบา้งช่วง  
5.1.2.3 ขอ้มูลมีความซบัซอ้นและหลากหลาย ควรใชก้ารสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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5.2.1.1 ไดศึ้กษาหาความรู้และการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม เป็นการเสริมสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 

5.2.1.2 ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและทกัษะในการท างานของตนเองร่วมกบัผูอ่ื้น 
5.2.1.3 ไดแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และจากค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อน าไปใช้

ในการท างานในอนาคต  
5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ขาดทกัษะความช านาญในการติดต่อประสานงานดา้นขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ 
5.2.2.2 ขาดองคค์วามรู้ในการจดัน าเท่ียว จึงไม่สามารถใหข้อ้มูลกบัลุกคา้ไดอ้ยา่ง

ครอบคลุม 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.2.3.1 ขอแนะน าให้ผูท่ี้สนใจศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวในภูมิภาคน้ี จัดโปรแกรมเท่ียว
เพิ่มเติมเก่ียวกบัแหล่งตลาดตามแนวชายแดน ซ่ึงในแต่ละตลาดจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน วิถีชีวิต อาหาร
พื้นบา้น เช่น ตลาดบา้นแหลม อ.โป่งน ้ าร้อน จ.จนัทบุรี ซ่ึงมีความหลากหลายต่างถ่ินต่างภาษาต่าง
วฒันธรรม และยงัเป็นดินแดนแห่งการเส่ียงโชค เหมาะส าหรับพฤติกรรมชาวจีน ตลาดชายแดนบา้น
หาดเลก็ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  
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5.3 โปรแกรมท่องเทีย่วทีส่มบูรณ์ 
บริษทั C.C.T EXPRESS จ ากดั 
240/26 ซ.รัชดาภิเษก 18  ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขตหว้ยขวาง กทม.10320 
02-649-6499     www.cct-group.com 

ทวัร์พทัยา จนัทบุรี ตราด เกาะช้าง อิม่จุกผลไม้เลศิรส 
บินตรงอู่ตะเภา – สุดชายแดนเบ้ืองบูรพา 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทางวนัที ่12 -16 เมษายน 2561 (ทัวร์ 5 วัน 4 คืน) 

วนัแรก          ระยอง – จันทบุรี วดัเขาสุกมิ                                            วนัพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 

เช้า 
09.25 น.        พร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ.ระยอง เจา้หนา้ท่ีบริษทัใหก้ารตอ้นรับและ       
                     อ  านวยความสะดวก 
10.00 น.       ออกเดินทางโดยรถทวัร์เหมาคนั มุ่งหนา้สู่ท่ีพกั บ้านพงิจันท์รีสอร์ท จันทบุรี  
                     จงัหวดัจนัทบุรี     
เทีย่ง 
12.00 น.       อาหารกลางวนั ณ เรือนริมน ้าซีฟู้ด จ.จนัทบุรี 
บ่าย 
14.15 น.       สักการะนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัเขาสุกมิ ตะลุยข้ึนเขาสุกิม เท่ียวชมวิวทิวทศัน์เมือง ซ่ึงอยู ่   
                    ไม่ห่างใกลจ้ากท่ีพกั ใชเ้วลาเดินทางเพยีง 15 นาทีเม่ือ เท่ียวชมจนอ่ิมบุญกนัแลว้ กเ็ดินทาง     
                    กลบัท่ีพกั และกินอาหารอร่อยๆ 
เย็น              อาหารเยน็ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 
วนัทีส่อง       จันทบุรี – ตราด – เกาะช้าง – ด าน า้ดูปะการัง 5 เกาะ                 วนัศุกร์ที ่13 เมษายน 2561 
เชา้ 
07.00 น.      อาหารเชา้ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 
08.00 น.      เดินทางไป แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี  
08.40 น.      เท่ียวชม แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยุทธนาว ีชมงอบแบบต่างๆใหเ้ลือกซ้ือเป็น   

 

4,999 CNY 
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                    ของท่ีระลึก และชมอาคารพิพธิภณัฑ ์ท่ีออกแบบคลา้ยเรือรบ เดินเล่นชายหาดเลียบไปกบั        
                    ทะเล ชอ้ปป้ิงร้านขายของท่ีระลึก และอาหารทะเลไวป้าร์ต้ีเลก็บนเกาะชา้ง นัง่สวนส าหรับ 
                    พกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามมองเห็นหมู่เกาะต่างๆโดยเฉพาะเกาะชา้งได ้
11.00 น.      ไปท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ขา้มฟากไปยงัเกาะชา้ง มุ่งหนา้สู่ท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท 
เทีย่ง 
12.00 น.      อาหารกลางวนั ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด 
บ่าย 
14.00 น.      กิจกรรม ทรี ท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค ดินแดนสร้างความบนัเทิง สนุกสนานดว้ยธรรมชาติ  
                    และท่ีส าคญักิจกรรมมากมายเหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวยั เช่น ไต่สะพานเชือก โหนหว้ย 
                    แบบทาร์ซาน  เล่นสเกต็ไต่เชือก โหนรอกสลิง อ่ิมหน าส าราญใจ ร่างกายอ่อนเพลีย  
เย็น  
16.00 น.     อาหารเยน็ (อาหารทะเล) ณ ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค    
18.00 น.     น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท  
วนัทีส่าม    ตราด – เกาะช้าง ดูปะการัง 5 เกาะ                                             วนัจันทร์ที่ 14 เมษายน 2561 

เช้า 
07.00 น.     อาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท 
08.00 น.     เร่ิมออกเดินทางไปท่าเทียบเรือบางเบา้ ด าน า้ดูปะการัง 5 เกาะ มุ่งหนา้สู่หมู่บา้นบางเบา้  
                   หมู่บ้านประมงท่ีตั้งอยูใ่นทะเล  
09.00 น.      ลงเรือล่องทะเลสู่หมู่เกาะรังแหล่งปะการังท่ีสวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งทอ้งทะเลตราด  
                    เดินทางถึงเกาะยกัษเ์ลก็  สนุกสนานกบัการด าน ้ าชมปะการัง ณ เกาะยกัษ์เลก็ข้ึนจากเกาะ     
                   ยกัษเ์ลก็  
เทีย่ง 
12.00 น.     อาหารกลางวนั (บุฟเฟ่ตพ์ร้อมผลไมแ้ละน ้าด่ืมบนเรือ)  
13.00 น.     เดินทางล่องทะเล สู่เกาะมะปริงจุดด าน ้ าจุดท่ี 2 ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบ หาดทรายขาว  
                  น ้ าทะเลใสแจ๋วสามารถข้ึนหาดทรายโดยใชบ้ริการเรือยางไปเล่นน ้าท่ีหาดทรายเกาะรัง 
                  หรือพายเรือคายคัเล่นไดต้ามอธัยาศยั หลงัจากเตม็อ่ิมกบัการเล่นน ้าท่ีเกาะรัง และเกาะ              
                   มะปริงเดินทางสู่เกาะยกัษ์ใหญ่จุดด าน ้ าชมปะการัง ท่ีสวยงามของทะเลตราด ซ่ึงไม่ควร   
                   พลาด อีก 1 เกาะ เดินทางถึงจุดสุดทา้ย หาดอุทยานฯ โดดน ้าใสๆ เดินเล่นบนทุ่นลอยท่ีต่อ  
                  เป็นสะพานทอดยาวใหเ้ดินชมฝงูปลา ท่ีแหวกวา่ยในทอ้งทะเลอยา่งสวยงาม ข้ึนจากเกาะ 
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                   รับอาหารวา่งยามบ่าย บาบคีวิไก่ มันต้ม และสับปะรด  
16.00 น.     เดินทางกลบัถึงบา้นบางเบา้ กลบัท่ีพกั 
เย็น 
17.00 น.     อาหารเยน็ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท 
วนัทีส่ี่        ตลาดพลอย - บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวน KP Garden จันทบุรี            วนัองัคารที ่15 เมษายน 2561 
                 ภัตตาคารอาหารจีน มาโคโปโล - อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พทัยา 

เช้า 
07.00 น.      อาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท 
10.00 น.      เทีย่มชม ตลาดพลอย ถ.ศรีรัตน์ จันทบุรี เดินเท่ียวเลือกซ้ือเลือกชม ร้านเจียระไนพลอย  
                   ร้านคา้อญัมณี ร้านทองรูปพรรณ เป็นตลาดคา้พลอยเจียระไนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย 
เทีย่ง 
12.00 น.      อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนัทรโภชนา 
บ่าย 
13.30 น.      เท่ียวกิน บุฟเฟ่ต์ผลไม้ สวน KP Garden กินอ่ิมผลไมท่ี้มีความหลากหลาย เช่น ทุเรียน 
                    หมอนทอง มงัคุด เงาะ เลือกซ้ือราคายอมเยา จุดเด่นท่ีส าคญันอกจากผลไมแ้ลว้ ยงัมี  
                    กิจกรรมใหท้ าดว้ย เช่น จกัรยาน ใหอ้าหารแพะ เป็นตน้ ไดด่ื้มด ่ากบัรสชาติผลไมสุ้ด  
                    หอมหวน 
เย็น 
18.30 น.      อาหารเยน็ ภัตตาคารอาหารจนี มาโคโปโล เมืองพทัยา 
ค า่ 
19.45 น.       ชมอลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พทัยา จงัหวดัชลบุรี การแสดงเวทีท่ีมีช่ือเสียงสุดอลงัการ สร้าง 
                     ความบนัเทิง ดว้ยแสง สี เสียง ความผอ่นคลายใหก้บันกัท่องเท่ียว เสน่ห์แห่งราตรีกาลท่ี 
                     ร้างสีสันและความบนัเทิงใจใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ริงร่ืนกบัโชว ์17 ชุดในระยะเวลา 70 นาที 
                     อยา่งเตม็อ่ิม โดยเฉพาะชุดโชวศิ์ลปะการแสดงจากนานาประเทศ ไม่วา่จะเป็นจีน                
                    เวียดนาม รัสเซีย และการแสดงแดนซ์ K-pop สุดมนัส์ ท่ีเรียกรอยยิม้และ ความประทบัใจ 
                   จากผูช้มไดอ้ยา่งลน้หลาม  
21.00 น.     เดินทางไปท่ีพกั สวนนงนุช          
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วนัทีห้่า       เทีย่วชมสวนนงนุช – ชมการแสดงช้าง – สวนหิน พนัธ์ุไม้           วนัพุธที ่16 เมษายน 2561 

เช้า 
07.00 น.      อาหารเชา้ ณ สวนนงนุช 
08.00 น.       เท่ียวชมสวนนงนุช ต่ืนเชา้รับแสงอรุณจากสวนนงนุช รับประทานอาหารเชา้ เดินชมสวน 
                     พรรณไมน้านาชนิด สวนสวยๆ และการแสดงของชา้งแสนรู้ ภายในสวนประกอบดว้ย 
                     หลายส่วน อาทิเช่น สวนหิน ตกแต่งดว้ยไมจ้ากฟลอริดา้ และไมใ้บอวบ กบัหินแปลกตา 
                     สวยงาม วตัถุโบราณ เป็นพิพธิภณัฑข์องสะสมเคร่ืองใช ้วตัถุโบราณ พระพทุธรูป อาย ุ
                     หลายร้อยปี สวนประติมากรรม ไดโนเสาร์ และสตัวต่์างๆ 
11.30 น.       พร้อมอาหารกลางวนั 
14.00 น.       ไทย (สนามบินอู่ตะเภา) - จีน (สนามบินฉางชา) 
 
 

ตารางเสนอราคาขาย 
ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

  รวม ค่าเฉลีย่/คน 

1 
ค่าเคร่ืองบินไป-กลบั สนามบินฉางชา-อู่ตะเภา 
(จ านวน 20 คน x 8,400.- บาท) 

68,000 8,400 

2 
ค่าเหมารถทวัร์ 5 วนั (ตลอดเส้นทาง) 
(จ านวน 20 คน x 1,875.- บาท : 7,500.-*5 วนั) 

37,500 1,875 

3 
ค่าน ้ามนัรถ 800 ก.ม. (กม. ละ 4 บาท) 
(20 ท่าน x 169.- บาท)  

3,375 169 

4 
ค่าเรือลงเกาะไป-กลบั 
(20 ท่าน x 750.- บาท/ท่าน) 

15,000 750 

5 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D1 ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี   
(1 คืน x 1,800.- บาท/หอ้ง/คืน)  

18,000 900 

6 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D2-D3 ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท หอ้งดีลกัซ์  
(2 คืน x 3,000.- บาท/หอ้ง/คืน)  

60,000 3,000 

7 
ค่าท่ีพกัโรงแรม D4 ณ สวนนงนุชพทัยา รวมอาหารกลางวนั D5 
(1 คืน x 2,250.- บาท/หอ้ง/คืน)  

22,500 1,125 

8 
ค่าอาหารกลางวนั 3 ม้ือ   
(20 ท่าน x 675.- บาท) (D1-D2, D4 เซตเมนู 3 ม้ือๆ ละ 225 บาท/ท่าน) 

13,500 675 
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ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
  รวม ค่าเฉลีย่/คน 

9 
ค่าอาหารเยน็ 4 ม้ือ 
(20 ท่าน x 2,100.- บาท) (D1-D4 เซตเมนู 4 ม้ือๆ ละ 700 บาท/ท่าน) 

42,000 2,100 

10 
ค่าอาหารวา่ง/น ้าด่ืมระหวา่งเดินทาง 8 ม้ือ 
(20 ท่าน x 400.- บาท) (50 บาท*8 ม้ือ) 

8,000 400 

11 
กิจกรรม กินอ่ิมบุฟเฟ่ตผ์ลไม ้
(20 ท่าน x 600.- บาท/ท่าน) 

12,000 600 

12 
กิจกรรม ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 
(20 ท่าน x 1,350.- บาท/ท่าน)  

27,000 1,350 

13 
กิจกรรม ชมแหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี                                                       
(20 ท่าน x 125.- บาท/ท่าน) 

2,500 125 

14 
กิจกรรม ด าน ้าดูปะการัง                                                                                                      
(20 ท่าน x 975.- บาท/ท่าน) 

19,500 975 

15 
กิจกรรม ชมอลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา                                                                                 
(20 ท่าน x 900.- บาท/ท่าน) 

18,000 900 

16 
กิจกรรม ชมสวนนงนุช                                                                                                       
(20 ท่าน x 1,250.- บาท) 

25,500 1,275 

17 
ค่ามคัคุเทศน์ 1 ท่าน (5 วนัๆ ละ 1,600 บาท) 
(20 ท่าน x 375.- บาท) 

7,500 375 

  รวม 499,875 24,994 

 อตัราแลกเปลีย่น 5 5 

 หยวน 99,975 4,999 

ตารางท่ี 5.1 แสดงราคาขายจ าแนกแยกประเภทค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
 

 
ตารางท่ี 5.2 แสดงราคาขายจ าแนกแยกประเภทค่าใชจ่้าย 
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ตารางโปรแกรมเวลาเดินทาง 
วนัพุธที ่12 เมษายน พ.ศ. 2561 FRIDAY 12 APRIL 2018 
ล าดบั รายการ เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 
1. จีน (สนามบินฉางชา) - ไทย (สนามบินอู่ตะเภา)  05.55 09.25 3 ชม. 30 นาที 
2. ตรวจสอบสัมภาระ ณ สนามบินอู่ตะเภา  09.25 10.00 35 นาที 
3. เดินทางไปท่ีพกั  ร้านอาหารเรือนริมน ้าซีฟู้ด จ.จนัทบุรี 10.00 12.00 2 ชม. 
4. รับประทานอาหารกลางวนั ณ เรือนริมน ้าซีฟู้ด 12.00 13.00 1 ชม. 
5. เขา้หอ้งพกั-เกบ็สัมภาระ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 13.00 14.00 1 ชม. 
6. เดินทางไป  วดัเขาสุกิม 14.00 14.15 15 นาที 
7. เท่ียวชม วดัเขาสุกิม 14.15 16.15 2 ชม. 
8. เดินทางกลบัท่ีพกั บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี จ.จนัทบุรี 16.15 17.00 15 นาที 
9. รับประทานอาหารเยน็ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 17.00 18.00 1 ชม. 

วนัพฤหัสบดทีี่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561 THURSDAY 13 APRIL 2018 
ล าดบั รายการ เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 
1. รับประทานอาหารเชา้ ณ บา้นพิงจนัทรี์สอร์ท จนัทบุรี 07.00 08.00 1 ชม. 
2. เดินทางไป แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี จ.ตราด 08.00 09.40 1 ชม. 40 นาที 
3. เท่ียวชม แหลมงอบและอนุสรณ์สถานยทุธนาวี 09.40 11.00 1 ชม. 20 นาที 
4. เดินทางไปท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง จ.ตราด 11.00 12.00 1 ชม. 
5. รับประทานอาหารกลางวนั ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 12.00 13.00 1 ชม. 
6. เขา้หอ้งพกั-เกบ็สัมภาระ 13.00 13.30 1 ชม. 
7. เดินทางไป ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 13.30 14.00 30 นาที 
8. กิจกรรม ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 14.00 16.00 2 ชม. 
9. รับประทานอาหารเยน็ ณ ทรี ทอ็ป แอดเวนเจอร์ พาร์ค 16.00 18.00 2 ชม. 

10. เดินทางกลบัท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 18.00 18.30 30 นาที 

วนัศุกร์ที ่14 เมษายน พ.ศ. 2561 FRIDAY 14 APRIL 2018 
ล าดบั รายการ เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 
1. รับประทานอาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท เกาะชา้ง 07.00 08.00 1 ชม. 
2. เดินทางไป ท่าเทียบเรือบางเบา้ 08.00 09.00 1 ชม. 
3. กิจกรรม ด าน ้าดูปะการัง (พร้อมอาหารกลางวนั) 09.00 16.00 7 ชม. 
4. เดินทางกลบัท่ีพกั อยัยะปุระ รีสอร์ท  16.00 17.00 1 ชม. 
5. รับประทานอาหารเยน็ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท  17.00 19.00 2 ชม. 
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วนัเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 SATURSDAY 15 APRIL 2018 
ล าดบั รายการ เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 
1. รับประทานอาหารเชา้ ณ อยัยะปุระ รีสอร์ท  07.00 08.00 1 ชม. 
2. เดินทางไป ตลาดพลอย หรือ ถนนอญัมณี ถ.ศรีรัตน์ จนัทบุรี 08.00 10.00 2 ชม. 
3. เท่ียมชม ตลาดพลอย ถ.ศรีรัตน์ จนัทบุรี 10.00 12.00 2 ชม. 
4. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนัทรโภชนา 12.00 13.00 1 ชม. 
5. เดินทางไป สวน KP Garden 13.00 13.30 1 ชม. 
6. เท่ียวกิน บุฟเฟ่ตผ์ลไม ้สวน KP Garden 13.30 15.30 2 ชม. 
7. เดินทางไป ภตัตาคารอาหารจีน มาโคโปโล เมืองพทัยา  15.30 18.30 3 ชม. 
8. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารมาโคโปโล เมืองพทัยา  18.30 19.30 1 ชม. 
9. เดินทางไป อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 19.30 19.45 15 นาที 

10. ชมการแสดง อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 19.45 21.00 1 ชม. 15 นาที 

วนัอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 SUNDAY 16 APRIL 2018 
ล าดบั รายการ เร่ิม ส้ินสุด เวลาเดนิทาง 
1. รับประทานอาหารเชา้ ณ สวนนงนุช 07.00 08.00 1 ชม. 
2. เท่ียวชมสวนนงนุช พร้อมอาหารกลางวนั 08.00 11.30 3 ชม. 30 นาที 
3. เดินทางไป สนามบินอู่ตะเภา 11.30 12.00 30 นาที 
4. พกัผอ่นตามอฌัชาสัย 12.00 14.00 2 ชม. 
5. ไทย (สนามบินอู่ตะเภา) - จีน (สนามบินฉางชา) 14.00 17.30 3 ชม. 30 นาที 

ตารางท่ี 5.3 ตารางโปรแกรมเวลาเดินทาง 
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เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี  
(ศูนย์กลางมหาอ านาจทางผลไม้ของโลก) 
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บทคดัย่อ 
 โครงงาน “เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึง
ร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี 
(Fruit Hub of Asia)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา คน้ควา้ 
และหาขอ้มูลเส้นทางการท่องเท่ียวจังหวดัจันทบุรี 
ตราด ชลบุรี น ามาจัดท าโปรแกรมการท่องเท่ียว
เส้นทางใหม่ให้แก่บริษทัส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ชาวจีน โดยน าเสนอใช้เส้นทางบินตรงสายการบิน
แอร์เอเชียและนกแอร์จากประเทศจีนสู่สนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พทัยา) โดยลูกคา้ไม่ตอ้งใช้
เวลาเดินทางเขา้สนามบินนานาชาติกรุงเทพ (ดอน
เมือง) ก่อน ท าให้สามารถบูรณาการเส้นทางการ
ท่องเท่ียวกับบริหารด้านเวลาท่ีจ ากัดให้มีคุณภาพดี
ยิ่งข้ึน อีกทั้ งรัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการผลกัดนัใหภู้มิภาคน้ีท่ี
มีผลไมเ้ป็นจุดเด่นเป็นศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไม้
โลก เหมาะสมกับพฤติกรรมชาวจีนท่ีชอบแหล่ง
ท่องเท่ียว อาหารผลไม ้และวฒันธรรมในภูมิภาคน้ี
เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จึงไดโ้ปรแกรมขอ้มูลการเดินทาง 
5 วนั 4 คืน กับสถานท่ีท่องเท่ียวใน 3 จังหวดั อาทิ
แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัตราด มีเกาะชา้ง กิจกรรมด าน ้า
ดูปะการัง แอดเวนเจอร์ จังหวดัจันทบุรี มีสวนพีเค
การ์เดน้ กิจกรรมบุฟเฟ่ตกิ์นอ่ิมผลไมไ้ทยอยา่งทุเรียน 
เงาะ มงัคุด จงัหวดัชลบุรี มีอลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 
ชมกิจกรรมการแสดงโชว์สุดอภิมหาอลงัการ สวน
พรรณไมน้งนุช เป็นตน้ โดยสงวนราคาตลอดทริปน้ี
จ านวนเงินเพียง 4,999 หยวน 

 ผลการศึกษาพบว่า การบูรณาการแหล่ง
ท่องเท่ียวกบันโยบาลภาครัฐในโครงงานน้ี นอกจาก
จะบริหารเวลาในการเดินทางใหมี้คุณภาพแลว้ ยงัช่วย
ประหยดัรายจ่ายให้ลูกค้าเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ส่งผลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจและให้ความ
สนใจเพิ่มมากข้ึนอีกระดบัหน่ึง 
Abstract 

The project title "New Route to Islands in 
Eastern Region; Chanthaburi, Trad and Chonburi 
(Fruit Hub of Asia)" aims to study tourist routes in 3 
provinces which are Chanthaburi, Trad and Chonburi, 
and to provide a new route for target customers in 
China. This can be done through the offering direct 
flights of AirAsia and Nok Air from China to U-
Tapao International Airport. The customer does not 
have to travel to Bangkok International Airport (Don 
Muang). This can combine diverse travel routes and 
control the travelling time for better quality. 
Moreover, the government enhances policy for 
improving infrastructure, economy, transportation 
and to promote this region to be the center of the fruit. 
Therefore, with this policy, the Chinese is targeted for 
being main customer for the initiated program tour of 
5 days 4 nights to 3 provinces. In Chanthaburi, it 
found that there is KP Garden provided Thai fruit’s 
buffet such as Durian, Rambutan, Mangosteen. In 
Chonburi, there are including Alcazar Cabaret, 
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Nongnuch Botanical Gardens, etc., Facilities 
available. This trip is 4,999 yuan only. 

The study revealed the integration of the 
promotion of this trip with the supportive policy from 
government can enhance travel quality with timing 
management and save cost. This finally can call the 
attention of customers for making decision to choose 
the company’s services. 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แหล่งท่องเ ท่ียวในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ท่ีตั้งไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้
เวลาเดินทางไม่นาน การคมนาคมสะดวกทั้ งทาง
อากาศ (เคร่ืองบิน) ทางบก (รถยนต์และรถไฟ) 
ลกัษณะทางภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงสลบักบัภูเขา มี
ทะเล ชายหาด และเกาะต่างๆ จ านวนมากท่ีมีความ
โดด เ ด่น  แห ล่ง ท่อง เ ท่ี ยวในภาค น้ี  จึ ง มีความ
หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม กิจกรรมการกีฬา อีกทั้งมีส่ิง
ปลูกสร้างสถาปัตยกรรมบ่งบอกถึงความมีเอกลกัษณ์ 
มีประเพณีทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจ ตลาดวิถีชุมชน อาหาร
ประจ าถ่ิน ทางดา้นเกษตรกมี็ผลไมม้ากมายหลายชนิด
ตลอดทั้ งปี สถานท่ีพกัอาศัยมีรูปแบบหลายระดับ 
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทั้งชาวเอเชียและยโุรป 
 ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายยกระดับการ
พฒันาภูมิภาคน้ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวมหาอ านาจ
การคา้ผลไมโ้ลก โดยการเช่ือมโยงตลาดผลไม ้แหล่ง
ผลิต และตลาดรองรับส าคัญ ระหว่างหอการค้า
จงัหวดัต่างๆ กบัหอการคา้น าเขา้ผลไมข้องจีน และ
หอการค้าจังหวดัไพลิน ของกัมพูชา ซ่ึงจะเป็นจุด
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าในภูมิภาคน้ีมากข้ึน 
 เน่ืองจาก บริษัท ซี.ซี.ที เอ็กเพรส จ ากัด 
จดัท าเส้นทางเก่ียวกบัเส้นทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี 
(พทัยา) สายกรุงเทพฯ-ระยอง (เกาะเสม็ด) โดยเน้น
การให้บริการนักท่องเท่ียวชาติจีนเป็นส าคัญ ซ่ึงมี
พฤติกรรมการเ ดินทางชอบความสวยงานทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลไทยท่ีมีเสน่ห์ โดยเป้าหมาย
หลักเป็นการพักผ่อน รองลงมา คือ การช้อปป้ิง 
อาหารประเภทผลไมต้ามฤดูกาล โดยเฉพาะทุเรียน
พันธ์ุหมอนทอง เงาะ มังคุด สับปะรด  และเน้น
เดินทางแบบพร้อมครอบครัว เพื่อนหรือคู่รัก  
 รั ฐ บ า ล ไท ย ก า ลั ง สนั บ ส นุ น ให้ ภ า ค
ตะวนัออกเป็นศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไม้โลก 
(Fruit Hub of Asia) โดยมีสายการบินแอร์ เอเชียและ
นกแอร์ เท่ียวบิน นครหนานหนิง ฉางชา เซินเจ้ิน 
กวางโจว เฉินตู ซีอาน เป็นตน้ ท่ีบินตรงมายงัภูมิภาค
น้ี ผู ้จัดท าจึงเห็นโอกาสในการขยายเส้นทางเปิด
โอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและมีความหลากหลาย
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พิ่ ม ข้ึ น  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(สกพอ.), 2561) 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

-เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวจังหวัด
จนัทบุรี ตราด ชลบุรี 

-เพื่อเป็นการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียว
เส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทั   
 ขอบเขตของโครงงานวจิัย 

-ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  ส ถ า น ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
จงัหวดัจนัทบุรี ตราด และชลบุรี 

-ขอบเขตดา้นเวลา วนัท่ี 8 มกราคม 2561 
ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

-ในการเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวเส้นทาง
ใหม่สู่จงัหวดัจนัทบุรี ตราด และชลบุรี สามารถเพิ่ม
กลุ่มลูกค้า และความหลากหลายในการท่องเท่ียว
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ 

-เส้นทางการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่สามารถ
ลดเวลาในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว จากสนามบิน
นานาชาติสุวรรณภูมิสู่ภาคตะวนัออก เพื่อเพิ่มเวลาใน
การท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวได ้
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-สามารถเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเท่ียว
แก่นักท่องเท่ียวท่ีสนใจ อีกทั้งยงัสามารถดึงดูดกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ ซ่ึงส่งผลถึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนแก่บริษทั 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.วางแผน 

2.ส ารวจปัญหาและวธีิแกไ้ข 
3.รวบรวมขอ้มูล 
5.สรุปผล 
6.จดัท าเอกสาร 

สรุปผลโครงงาน 
 โครงงานเปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อย
สุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี (Fruit 
Hub of Asia) ของบริษทั  ซี.ซี.ที เอก็เพรส จ ากดั เป็น
การจดัน าเท่ียวโดยรถทวัร์ เส้นทางเร่ิมจากสนามบินอู่
ตะเภา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด และกลับมาชลบุรี 
ส้ินสุดท่ีสนามบินอู่ตะเภา ตั้งแต่ศึกษารายการน าเท่ียว 
การรวบรวมข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียว การเขียน
ตารางระยะเวลา การติดต่อประสานงานกบัรถทวัร์
ปรับอากาศ สถานท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว 
รวมเป็นถึงการออกปฏิบติัตามรายการน าเท่ียวจริง ซ่ึง
ใน แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อน ท่ี จั ด ท า นั้ น  มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ค่อนขา้งมาก และตอ้งใส่ใจในรายละเอียดท่ีจ าเป็น 
รวมถึงประสบการณ์ตรงของพนักงานท่ีปรึกษา 
เพื่อให้รายการน าเท่ียวออกมามีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลเป็นท่ีน่าพอใจมากท่ีสุด 
 หลังจากการศึกษาข้อมูล คณะผูจ้ัดท าได้
น ามาเรียบเรียง จดัท ารายการน าเท่ียวในช่ือโครงการ 
“เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ือง
บูรพา จันทบุรี  ตราด ชลบุ รี  (Fruit Hub of Asia)” 
เพื่อท่ีจะเสนอใหก้บัทางบริษทัใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล
ดงักล่าว โดยโครงงานน้ีไดน้ าเสนอโปรแกรมทวัร์แก่
กลุ่มเป้าหมายลูกคา้ชาวจีนจริง ซ่ึงก่อให้เกิดรายการ
น า เ ท่ียวใหม่ เส้นทางการน าเ ท่ียวประเทศจีนสู่
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พทัยา) – จนัทบุรี 
ตราด ชลบุรี ภาคตะวนัออกของประเทศไทย โดย
ลูกค้าชาวจีนไม่ต้องใช้เวลาเดินทางเข้าสนามบิน

นานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง) ก่อน สามารถสร้าง
ความสนใจแก่กลุ่มลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมชอบแหล่ง
ท่องเ ท่ียวทางภูมิภาคน้ี  อีกทั้ ง รัฐบาลมีนโยบาย
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การคมนาคม และการ
ผลักดันให้ ภู มิภาค น้ี ท่ี มีผลไม้ เ ป็น จุด เ ด่น เ ป็น
ศูนยก์ลางทางภูมิภาคเอเชีย และสามารถน าไปบูรณา
การกบัการท่องเท่ียวและเส้นทางอ่ืนๆ ได ้
ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงงาน 
 -ปัญหาด้านการประสานงาน พบว่า การ
เจรจาต่อรองในเร่ืองของราคาบตัรเขา้ชม ราคาท่ีพกั 
ราคาอาหาร ท่ีใชเ้วลาในการด าเนินการนาน เพื่อให้
ไดร้าคาท่ีตอ้งการ 
 -ปัญหาด้านสภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศ 
ระหว่างปฏิบติังาน พบอุปสรรคดา้นการจารจรการ
ติดขดัในเขตเมือง มีฝนตกบางช่วง 
 -ขอ้มูลมีความซับซ้อนและหลากหลาย ควร
ใชก้ารสืบคน้จากแหล่งขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 -ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 -ได้ศึกษาหาความรู้และการฝึกปฏิบติังาน
ภ า ค ส น า ม  เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
 -ได้พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการ
ท างานของตนเองร่วมกบัผูอ่ื้น 
 -ได้แก้ไข ปัญหา เฉพาะหน้า  และจาก
ค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา เพื่อน าไปใชใ้นการ
ท างานในอนาคต  
 -ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 -ขาดทักษะความช านาญในการติดต่อ
ประสานงานดา้นขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ 
 -ขาดองค์ความรู้ในการจัดน าเท่ียว จึงไม่
สามารถใหข้อ้มูลกบัลุกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม 
กติตกิรรมประกาศ 

การ ท่ีคณะผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน
โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษทั ซี.ซี.ที เอก็เพรส จ ากดั 
ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
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ส่งผลให้คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบั
น้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยจากความร่วมมือและสนบัสนุนจาก
หลายฝ่าย ดงัน้ี 

1.นาย ชยักิจ  คงสกนธ์ 
2.อาจารยศุ์ภตัรา  ฮวบเจริญ 
3.ดร.นนัทิรา  ภูขาว สนใจ 

และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงาน ผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล
และใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของการท างานจริงซ่ึงคณะ
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง 

โปสเตอร์ (ไวนีล) 
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ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยศุ์ภตัรา ฮวบเจริญ 

พนกังานท่ีปรึกษา คุณ ชยักิจ คงสกนธ์ 

นายชิษณุพงศ ์ศรีสนัติสุข 

นายศรเทพ แซ่ยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

เปิดเส้นทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จันทบุรี ตราด ชลบุรี 

(ศูนย์กลางมหาอ านาจทางผลไม้ของโลก) 

New route to islands in Eastern Region; Chantaburi, Trad and Chonburi 

(Fruit Hub of Asia) 

วตัถุประสงค ์

-เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวจงัหวดัจนัทบุรี ตราด ชลบุรี 
-เพื่อเป็นการจดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทั   

บทคดัยอ่ 

จากการปฏิบติังานสหกิจ ผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงปัญหาเร่ืองเวลาในการท่องเท่ียว จึงได้

จดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ใหแ้ก่บริษทัส าหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชาว

จีน โดยน าเสนอใชเ้ส้นทางบินตรงจากประเทศจีนสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา  ซ่ึง

ท าใหส้ามารถบูรณาการเส้นทางการท่องเท่ียวกบับริหารดา้นเวลาท่ีจ ากดัใหมี้คุณภาพ

ดียิ่งข้ึน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ การคมนาคม และการ

ผลกัดนัให้ภูมิภาคน้ีท่ีมีผลไมเ้ป็นจุดเด่นเป็นศูนยก์ลางมหาอ านาจทางผลไมโ้ลก ซ่ึง

เหมาะสมกบัพฤติกรรมชาวจีนท่ีชอบแหล่งท่องเท่ียว อาหารผลไม ้และวฒันธรรมใน

ภูมิภาคน้ีเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จึงไดโ้ปรแกรมขอ้มูลการเดินทาง 5 วนั 4 คืน กบัสถานท่ี

ท่องเท่ียวใน 3 จงัหวดั 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

-แผนกไมค2์ และกอลฟ์ 
-แผนกพีอีเค 
หาขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรม และ 
ร้านอาหาร 

สรุปผลโครงการ 

ผลการศึกษาพบวา่ การบูรณาการ
แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย วกับนโยบาย
ภาครัฐในโครงงานน้ี นอกจากจะ
บริหารเวลาในการเดินทางให้มี
คุณภาพแล้ว  ย ัง ช่วยประหยัด
รายจ่ายให้ลูกคา้เก่ียวกบัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ส่งผลต่อลูกคา้ใน
การตดัสินใจและให้ความสนใจ
เพิ่มมากข้ึนอีกระดบัหน่ึง 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

-ไดศึ้กษาหาความรู้จากการฝึก
ปฏิบติังานภาคสนาม เป็นการ
เสริมสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
-ไดพ้ฒันาบุคลิกภาพและทกัษะใน
การท างานของตนเองร่วมกบัผูอ่ื้น 
-ไดแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และ
จากค าแนะน าของพนกังานท่ี
ปรึกษา เพื่อน าไปใชใ้นการท างาน
ในอนาคต 
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ภาคผนวก จ 

ประวตัผู้ิจดัท า 
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ประวติัผูจ้ดัท า 
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ผลงาน : เปิดเสน้ทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด  
        ชลบุรี (fruit hub of Asia) 
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รหสันกัศึกษา : 5704400265 

ช่ือ : นาย ศรเทพ แซ่ยา่ง 

คณะ : ศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ท่ีอยู ่: 24/2 ถนนตากสิน ซอยตากสิน22 แขวงบุคโล เขตธนบุรี 10500 

ผลงาน : เปิดเสน้ทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด  
        ชลบุรี (fruit hub of Asia) 
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 ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รหสันกัศึกษา : 5704400234 

 ช่ือ : นาย ชิษณุพงศ ์ศรีสันติสุข 

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 ท่ีอยู ่: 109/295 หมู่9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

 ผลงาน : เปิดเสน้ทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด  
          ชลบุรี (fruit hub of Asia) 
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 รหสันกัศึกษา : 5704400265 

 ช่ือ : นาย ศรเทพ แซ่ยา่ง 

 คณะ : ศิลปศาสตร์ 

 สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 ท่ีอยู ่: 24/2 ถนนตากสิน ซอยตากสิน22 แขวงบุคโล เขตธนบุรี 10500 

 ผลงาน : เปิดเสน้ทางใหม่สู่หมู่เกาะคร่ึงร้อยสุดชายแดนเบ้ืองบูรพา จนัทบุรี ตราด  
          ชลบุรี (fruit hub of Asia) 
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