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บทบาทของมคัคุเทศก์
• การปฏิบตัิงานในอาชีพน าเท่ียว มคัคเุทศกจ์ะตอ้งมีการแสดงออกไดใ้นหลายบทบาท



1. บทบาทนกัวชิาการหรือนกัก่ึงวชิาการ 

• มคัคเุทศกต์อ้งท าหนา้ท่ีเสมือนนกัวิชาการโดยการศึกษาหาขอ้มลูความรูจ้ากต าราท่ีนกัเขียน นักวิชาการไดเ้ขียนไวม้า
รวบรวมเรยีบเรยีง หรอืเป็นนกัจดจ าขอ้มลูจากผูรู้ผู้เ้ช่ียวชาญเพื่อน ามาอธิบายถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ใหน้กัท่องเที่ยวได้
ทราบอีกทอดหนึ่ง ในขณะเดียวกันมคัคุเทศกก็์อาจท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นกึ่งนกัวิชาการ กล่าวคือเป็นผูน้  าเอาความรูท่ี้
ไดร้บัจากนักวิชาการ มาผสมผสานกับความรูเ้กร็ดเล็กเกร็ดนอ้ย ประสบการณจ์ากการประกอบวิชาชีพท่ีผ่ านมา ไป
อธิบายใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบในรูปแบบเฉพาะของแตล่ะคน ท่ีเนน้เชิงวิชาการผสมผสานการกบัสอดแทรกเรื่องราวทาง
ประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม สภาพภมิูศาสตร ์ภมิูประเทศ หรอืเรื่องสอดแทรกเสริมใส่ท่ีเป็นต านานเล่าขาน เรื่องเล่า 
ความเช่ือ ประสบการณส์่วนตวัที่พบเจอไปอธิบายต่อใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัทราบ ทัง้นีค้วามเป็นนักมคัคเุทศกท่ี์สมบรูณ์
แบบนัน้คงจะตอ้งอาศยัทัง้ความเป็นนกัวิชาการและนกักึ่งวิชาการไปพรอ้มกนั เพราะในหลายสถานการณ์จ าเป็นตอ้ง
อาศัยทั้งความเป็นนักวิชาการและนักกึ่งวิชาการในการน าเท่ียวควบคู่กัน ท่ีส  าคัญมัคคุเทศกต์้องมีวิธีการถ่ายทอด
ความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ควรท าหนา้ท่ีนกัวิชาการท่ีเสมือนครูก าลงัสอนหนงัสือเด็ก เพราะนกัท่องเท่ียวไม่ใช่
นกัเรยีนท่ีจะตอ้งนั่งจดนั่งจ าและปฏิบตัิตามทกุสิ่งทกุอย่างท่ีมคัคเุทศกบ์อกกลา่ว 



2. บทบาทนกัจิตวิทยา 

• มคัคเุทศกต์อ้งเรยีนรูจิ้ตวิทยาความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ว่าตอ้งการหรอืสนใจในเรื่องอะไร ซึ่งความตอ้งการนัน้จะมี
ความแตกต่างกนัไป ตามวยั เพศ ฐานะ พืน้ความรู ้อาชีพ ฯลฯ ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละคณะ เช่น นักท่องเท่ียว
บางกลุ่มอาจไม่สนใจประวตัิศาสตรห์รืออะไรท่ีเป็นวิชาการมากนัก แต่จะสนใจเรื่องราวท่ีสนุกสนานบันเทิงมากกว่า 
ในทางตรงขา้มนกัท่องเท่ียวบางกลุ่มอาจตอ้งการความรูใ้นดา้นประวตัิศาสตร์ศิลปวฒันธรรมอย่างลึกซึง้ แต่ไม่ชอบ
ความสนกุสนานอึกทึกครกึโครม มคัคเุทศกจ์ึงตอ้งคน้หาความตอ้งการ หาความลงตวัของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละ
กลุ่มคณะใหเ้จอ เทคนิคประกอบการเสริมจิตวิทยาท่ีส  าคญัท่ีมคัคเุทศกค์วรมีคือ การพดู คือตอ้ง รูว้่าเขาสนใจท่ีจะฟัง
เรื่องอะไร จะเริ่มต้นพูดอย่างไรให้เขาสนใจ  มัคคุเทศก์จึงต้องเลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมกับความส นใจของ
นกัท่องเท่ียวดว้ย ตอ้งคอยสงัเกตการตอบสนองการฟังจากนักท่องเท่ียว ปรบัการพูดใหเ้หมาะสมอยู่ตลอดเวลา ถา้
มคัคเุทศกไ์ม่มีจิตวิทยาในการพูดก็อาจท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความเบื่อหน่ายทัง้ๆ ท่ีมคัคุเทศกผ์ูน้ัน้อาจมีความรูด้ีก็
เป็นได้



3. บทบาทนกัแสดงหรือนกันนัทนาการ 

• ในการน าเท่ียวมคัคเุทศกอ์าจจ าเป็นตอ้งแสดงบทบาทเป็นนกัแสดงอยู่บ่อยครัง้ เพื่อสรา้งบรรยากาศการน าเท่ียวใหมี้
ชีวิตชีวาสนกุสนาน มคัคเุทศกอ์าจใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการสรา้งความประทบัใจ  ดว้ยการเล่นดนตร ีการแสดง
มายากล การรอ้งเพลง การเลน่เกมต่างๆ เป็นตน้ บางกรณีการน าเท่ียวที่มีการพกัแรมในสถานท่ีท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น 
ในอทุยานแห่งชาติ หรอืในรสีอรท์ตามธรรมชาติ อาจมีกิจกรรมนนัทนาการยามค ่าคืนในรูปแบบสรา้งสรรค์ดว้ยก็ได ้การ
แสดงบทบาทนกัแสดงใหป้ระสบความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ประสบการณแ์ละการสรา้งรูปแบบกิจกรรมจาก
ตวัมคัคเุทศก ์สิ่งแวดลอ้มเป็นใจ กิจกรรมเหมาะกบักลุ่มนกัท่องเที่ยว มีตวักระตุน้ช่วย เช่น มีของรางวลั มีเพื่อนท่ีรูใ้จใน
การท ากิจกรรม และสดุทา้ยคือการรว่มมือจากนกัท่องเที่ยว ทัง้นีม้คัคเุทศกค์วรมีทกัษะในการสร้างความสนกุสนานให้
ไดอ้ย่างพอเหมาะพอควร ตอ้งรูจ้กัสงัเกตการตอบสนองจากนกัท่องเท่ียวดว้ย อย่ายดัเยียดการแสดงหรอืความบนัเทิงให้
นกัท่องเท่ียวเม่ือเขาบง่บอกอาการ หรอืแสดงความไม่ตอ้งการโดยเด็ดขาด



4. บทบาทนกัการทูต 

• มคัคเุทศกต์อ้งรูว้่าควรอธิบายเรื่องราวเก่ียวกบัประเทศ หรือทอ้งถ่ินของตนใหน้กัท่องเท่ียวทราบไดอ้ย่างไร จึงจะท าให้
นักท่องเท่ียวสนใจและเกิดความรูส้ึกท่ีดี ตระหนักถึงความส าคัญของมรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ใน
ประเทศ บทบาทนีเ้ปรยีบเสมือนการเป็นผูท่ี้ตอ้งประชาสมัพนัธเ์ผยแพรช่ื่อเสียง เสนอภาพลกัษณท่ี์ดีของประเทศ สิ่งใดที่
นกัท่องเท่ียวมีความเขา้ใจในทางลบเก่ียวกบัประเทศชาติ มคัคเุทศกก็์ตอ้งท าหนา้ที่อธิบายเชิงสรา้งสรรคใ์หเ้ขามองภาพ
ประเทศชาติดีขึน้ดว้ยเหตผุลต่างๆ แลว้แต่จะหยิบยก และสิ่งท่ีมคัคเุทศกพ์ึงตอ้งระมดัระวงัเป็นอย่างย่ิง คือ การพดูใน
เชิงลบ การกล่าวถอ้ยค า หรอืแสดงกิรยิาอนัเป็นการลบหลู่ดหูม่ินสถาบนัหรอืบคุคล ไม่พดูในเรื่อง ท่ีละเอียดอ่อนซึ่งอาจ
ขดัแยง้ทางความคิดกับนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ไม่ ว่าจะเป็นของ
ประเทศไทย หรอืประเทศใดๆ ก็ตาม 



5. บทบาทนกับริหาร 

• ในหลายโอกาส มคัคเุทศกต์อ้งอาศยัหลกัการบรหิารเขา้มาเก่ียวขอ้งในการท างาน ตอ้งพยายามเอือ้อ  านวยความสะดวก
ใหมี้การประสานงานท่ีดีกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานน าเท่ียวเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย การบริหารของ
มคัคเุทศกอ์าจหมายถึงการบริหารคน คนในท่ีนีท่ี้ส  าคญัก็คือนกัท่องเท่ียวนั่นเอง โดยมากก็คือตอ้งบริหารนกัท่องเท่ียว
ดว้ยการใชค้  าพูดท่ีน่าเช่ือถือ มีวิธีการพูดใหเ้ขาเช่ือฟังไม่ท าใหค้ณะทัวรเ์สียระบบ ท าให้คณะนักท่องเท่ียวมีความ
สามคัคี ท่องเที่ยวโดยค านึงถึงส่วนรวม และสิ่งแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว การบรหิารอีกแง่หนึ่ง คือการบรหิารเงินแทน
บรษัิท มคัคเุทศกต์อ้งใชจ้่ายเท่าที่จ  าเป็น หรือเท่าที่ระบไุวใ้นรายการเท่านัน้ ไม่ท  าบญัชีใชจ้่ายท่ีเป็นเท็จ ไม่ใชจ้่ายอย่าง
สรุุ่ยสุร่าย อีกนัยหนึ่งคือการบริหารเวลาควรจัดสรรเวลาใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนส์ู งสุด โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั นอกจากนีม้คัคเุทศกก็์ตอ้งเป็นผูบ้รหิารในการตดัสินชีข้าดอีกหลายๆ กรณี เช่น 
นกัท่องเที่ยวเรยีกรอ้งจะไปเที่ยวนอกเหนือโปรแกรมท่ีก าหนด มคัคเุทศกก็์ตอ้งท าหนา้ที่เป็นผู้ตดัสินชีข้าด โดยพิจารณา
จากเหตุผลต่างๆ แลว้มาสรุปใหน้ักท่องเท่ียวทราบว่าสามารถไปไดห้รือไม่ดว้ยเหตุผลประการใด ทัง้นี ้ควรพยายาม
อธิบายใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจคลอ้ยตามเหตผุลดว้ย 



6. บทบาทนกับริการ 
• บทบาทนกับรกิารเป็นอีกบทบาทหนึ่ง ท่ีจะสามารถท าใหม้คัคเุทศกไ์ดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบันกัท่องเที่ยว สามารถสรา้งมนษุย

สมัพันธ์ และเรียนรูถ้ึงความตอ้งการของเขาไดเ้ป็นอย่างดี  มัคคุเทศกต์อ้งพยายามอาสาเป็นผูร้บัใช้  และใหบ้ริการ
นกัท่องเท่ียวทุกครัง้เม่ือมีโอกาส โดยไม่ตอ้งรอใหน้กัท่องเท่ียวเอ่ยปากรอ้งขอ เช่น การเขา้ไปช่วยขนสมัภาระ เขา้ไป
อาสาเพ่ือช่วยถ่ายรูปเม่ือนกัท่องเท่ียวเหลียวหนา้แลหลงัหาคนช่วย และช่วยเหลือในดา้นอ่ืนๆ อีกมากมายเท่าที่สามารถ
ช่วยได ้การช่วยเหลือนักท่องเท่ียวดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสรา้งความประทับใจใหเ้กิดขึน้แลว้ หล ายครัง้การ
ใหบ้ริการดงักล่าวยงัอาจเป็นการท าใหง้านของมคัคเุทศกเ์องเป็นไปดว้ยความรวดเรว็มากย่ิงขึน้ ช่วยใหค้วามตอ้งการ
หรอืความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไดส้  าเรจ็ลลุว่ง อนัจะเป็นการเสรมิใหง้านในภาพรวมมีความรวดเรว็เกิดประโยชนต์่อ
ทกุฝ่าย 



การปฏิบัติหน้าทีข่องมคัคุเทศก์



กรณีตอ้งน าเท่ียวนกัท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ หรอืน านกัท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ  ภารกิจท่ี
มัคคุเทศกต์อ้งปฏิบัติในการน าเท่ียว จะมีขั้นตอนเริ่มตัง้แต่การไปรบันักท่องเท่ียว ณ จุดรบันักท่องเท่ียวหรือจุดรบัเขา้  
ขัน้ตอนการน าเท่ียว และส่งนักท่องเท่ียวกลบัยังโรงแรมท่ีพัก หรือจุดหมายปลายทางจนกระทั่งส่งกลับประเทศในท่ีสุด 
โดยทั่วไปแลว้มคัคเุทศกใ์นฐานะผูน้  าเท่ียวประเภทนีจ้ะมีหนา้ท่ี หลกั 3 ประการ คือ  

1. หนา้ท่ีการรบัเขา้นกัท่องเท่ียว (Transfer – In)

2. หนา้ท่ีการน าเท่ียว (Tourist Guide)

3.  หนา้ท่ีการส่งออกนกัท่องเท่ียว (Transfer – Out)

มคัคเุทศกบ์างคนไดร้บัค าสั่งจากบริษัทน าเท่ียวใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีเฉพาะการรบัเขา้และส่งออกนกัท่องเท่ียว บาง
คนก็ท าหน้าท่ีน าเท่ียวอย่างเดียว ดังนั้นไม่จ  าเป็นว่ามัคคุเทศก์จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีครบทั้ ง 3 ประการ ขึน้อยู่กับ
ความสามารถ ความถนดั ท่ีส  าคญัอยู่ท่ีการมอบหมายงานจากบรษัิทน าเท่ียวท่ีตนสงักดัท่ีมอบหมายมา



1. หน้าทีก่ารรับเข้านักท่องเทีย่ว (Transfer – In) การรบัเขา้นกัท่องเที่ยวหมายถึง การไปรบันกัท่องเที่ยวจากจดุ
เขา้เมือง เช่น ท่ีท่าอากาศยาน ท่าเรอื สถานีรถไฟ หรอืสถานีรถยนต(์ขนส่ง) แลว้น ามาส่งยงัสถานท่ีพกัแรม ดแูลใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ที่พกั
อย่างเรยีบรอ้ย หรอืพาไปท่องเท่ียวตอ่ยงัแหลง่ท่องเท่ียว โดยทั่วไปการรบัเขา้นกัท่องเท่ียว มคัคเุทศกค์วรยึดแนวในการปฏิบตัิดงันี ้

1.1  รบัใบงาน (Tour Order หรอื Job Order) จากแผนกทวัร ์(Operation) ของบรษัิทท่ีรบังาน

1.2  ตรวจและศกึษารายละเอียดในใบสั่งงานท่ีไดร้บัใหเ้ขา้ใจ ตรวจรายการ เช่น จะตอ้งไปรบันกัท่องเท่ียว ณ จดุใด วนั
เวลาอะไร โดยเท่ียวบิน เท่ียวรถไฟ หรอืทางรถยนตเ์ท่ียวใด มีนกัท่องเท่ียวก่ีคน มีการพกัแรมรบัประทานอาหารท่ีใดบา้ง ตอ้งพา
นกัท่องเท่ียวไปชมสถานท่ีไหน (กรณีตอ้งน าเท่ียวดว้ย) ระยะเวลาท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย และวนัเวลาเดินทางกลบั เป็นตน้ รวมทัง้
รายละเอียดเก่ียวกบับรกิารท่ีจะไดร้บัอ่ืนๆ ถา้มีปัญหาสงสยัใหร้บีถามคนใหง้านของบรษัิททนัที 

1.3  จดัเตรยีมอปุกรณเ์อกสารเก่ียวกบัการน าเท่ียว ส าหรบันกัท่องเท่ียวใหเ้รยีบรอ้ย เช่น บตัรเขา้ชมสถานท่ี ใบจอง
และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวขอ้ง และระบใุนใบงาน



1.4  จดัเตรยีมป้าย หรอืจดัท าสญัลกัษณเ์ครื่องหมายของบรษิทัน าเทีย่ว อาจเป็นป้ายบรษิทัหรอืป้ายที่มรีายชื่อนกัท่องเทีย่ว (กรณี

มาแบบ F.I.T.) หรอืชื่อกลุม่ทวัรห์รอืบรษิทัน าเทีย่ว (กรณีมาเป็น Group) เพือ่เป็นการตอ้นรบัและแสดงใหน้กัท่องเทีย่วเหน็ ณ จดุรบัเขา้

1.5  ตรวจสอบวนัเวลาเขา้ของเครื่องบนิ รถยนต ์หรอืรถไฟแลว้แต่กรณี ถา้นกัท่องเทีย่วเดนิทางโดยเครื่องบินจะตอ้งตรวจสอบ

การมาถงึอย่างนอ้ยก่อนเวลาเครื่องบนิลง ครึ่งช ัว่โมงถงึ 1 ชัว่โมง และตรวจสอบเวลาถงึเป็นระยะๆ 

1.6  นดัคนขบัรถทีจ่ดุหมาย หรอือาจไปรบันกัท่องเทีย่วพรอ้มกนั

1.7  ควรเดนิทางถงึท่าอากาศยานหรือจดุหมายก่อนเวลานกัท่องเที่ยวมาถงึอย่างนอ้ยเป็นชัว่โมง  กรณีบริษทัทีว่่าจา้งมคัคุเทศก์

เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA-Association of Thai Travel Agents) มคัคุเทศกก์็ตอ้งติดต่อกบัสมาคม 
ATTA ทีป่ระจ าอยู่ทีท่่าอากาศยาน(Counter ATTA) ซึง่จะม ี2 ฝัง่ ทีป่ระตูทางออก B และ C ยืน่ฝัง่ใดก็ได ้เพือ่แจง้ความประสงค ์โดย
กรอกแบบฟอรม์ว่าจะมารบันกัท่องเที่ยวมาจากไหน สายการบินอะไร เที่ยวบนิที่เท่าไหร่ จ านวนนกัท่องเที่ยวกี่ค น ชื่อหรือกรุ๊ปของ

นกัท่องเที่ยว สญัชาติอะไร พกัโรงแรมไหน เลขทะเบยีนรถที่มารบั ชื่อของมคัคุเทศกท์ี่มารบัและขอ้มูลอื่น ๆ เ พือ่ใชใ้นการรบัลูกคา้เขา้

มายงัประเทศไทย ถา้หากเกิดปญัหาขึ้นทาง ATTA ก็จะไดต้ดิต่อกบัมคัคุเทศกห์รอืบรษิทัน าเทีย่วได ้และเมือ่เครื่องลงจอดเจา้หนา้ทีก่็จะ

เรยีกรถทีม่ารบัจากลานจอดรถใหญ่ ใหเ้ขา้มาจอดในบรเิวณทีเ่จา้หนา้ทีส่มาคมฯ ก าหนดไว ้มคัคุเทศกต์อ้งไปยนืรอรบันกัท่องเที่ยว และ

หวัหนา้ทวัร ์(ถา้ม)ี พรอ้มชูป้ายชื่อกลุม่ หรอืป้ายชื่อนกัท่องเทีย่วในบรเิวณทีท่างออกของผูโ้ดยสารขาลงจากเครื่อง หรอืบรเิวณทีเ่จา้หนา้ที่

สมาคมจดัไวใ้ห ้แต่หากเป็นการมารบันกัท่องเที่ยวโดยท ัว่ไปมคัคุเทศกม์กัรอรบัลูกคา้ที่ประตูทางออก ซึ่งภ ายในสนามบนิจะมปีระตู

ทางออกทัง้หมด 3 ประตู คอื A, B และ C เราจะสงัเกตไดจ้ากหนา้จอทีแ่จง้การขึ้นลงของเทีย่วบนิต่างๆ ทีม่อียู่รอบๆสนามบนิ 



ภาพท่ี 3.1 มคัคเุทศกห์รอื Transfer ติดต่อเคารเ์ตอร ์ทอท.  เพ่ือกรอกแบบฟอรม์เขา้รบันกัท่องเท่ียว



ภาพท่ี 3.2 ประกาศของ ทอท. เก่ียวกบับตัรอนญุาตเขา้ออกพืน้ท่ี



1.8  เม่ือพบนกัท่องเท่ียวกรณีที่มาแบบ F.I.T. มคัคเุทศกค์วรกลา่วตอ้นรบัและแนะน าตวั แต่ถา้เป็น Group Tour  
มคัคเุทศกจ์ะตอ้งเขา้ไปแนะน าตวักบัหวัหนา้ทวัร ์และทัง้สองควรกล่าวทกัทายพรอ้มแนะน าตวัสอบถามว่าการเดินทางเป็น
อย่างไรบา้ง จากนัน้ก็ตรวจสอบจ านวน รายช่ือนกัท่องเท่ียว  จ านวนสมัภาระและตรวจเก็บ  Voucher  การใชบ้รกิาร
ต่างๆ จากหวัหนา้ทวัร ์รบัมอบเอกสารต่างๆ จากหวัหนา้ทวัรข์องนกัท่องเท่ียว เพื่อจะไดท้ราบว่านกัท่ องเท่ียวไดใ้ชบ้ริการ
ตรงกบัใบงานที่มคัคเุทศกไ์ดร้บัมาหรอืไม่ จากนัน้ก็ช่วยตรวจสอบย า้เตือนเรือ่งสมัภาระของนกัท่องเท่ียวก่อนช่วยขนขึน้ไวใ้ต้
ทอ้งรถ













1.9  น านกัท่องเท่ียวไปส่ง ณ ท่ีพกัตามท่ีระบุ (กรณีตอ้งเขา้ท่ีพกัก่อน)โดยระหว่างการเดินทาง
มคัคเุทศกค์วรสนทนาสรา้งความเป็นกนัเอง ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัประเทศของตนในเรื่องต่างๆ  
เช่น  เวลาในประเทศไทยเทียบกบัเวลาของประเทศเขาเร็วหรือชา้กว่ากนัก่ีชั่วโมง สภาพอากาศ ภูมิ
ประเทศ ภูมิศาสตร ์วิถีชีวิต สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ (โดยเฉพาะสถานท่ีมีในโปรแกรม) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินภาษาถ่ินท่ีจ าเป็นอย่างง่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชป้ระโยชน ์
และควรแนะน าข้อควรปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในประเทศ เช่น มารยาทในการชมวัดหรือสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิ ขอ้ควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติัระหว่างการท่องเท่ียวในแต่ละจดุ เป็นตน้ และถา้เป็นเพียง
การรบัจากสนามบินไปสง่ท่ีโรงแรม การปฏิบตัิแคข่ัน้ตอนนีก้็ถือเป็นการเสรจ็สิน้ภารกิจ

1.10 ดแูลสง่นกัท่องเท่ียวเขา้ท่ีพกั พรอ้มนดัหมาย วนัเวลา ในการท่องเท่ียววนัรุง่ขึน้ (กรณีท่ีตอ้ง
รบันกัทอ่งเท่ียวไปเที่ยวตอ่ในวนัถดัไป)



2. หน้าทีใ่นการน าเทีย่ว (Tourist Guide) บางครัง้การน าเท่ียวจะเริ่มจากการรบันกัท่องเที่ยวที่สนามบินแลว้
ไปท่องเท่ียวต่อเลยขึน้อยู่กับเวลามาถึงของเท่ียวบิน บางครัง้ตอ้งพานกัท่องเท่ียวเขา้สู่ท่ีพกั ใหเ้ขาไดพ้กัผ่อนจากการเดิน
ทางไกลเสียก่อน ต่อไปนีจ้ะเป็นหนา้ท่ีการปฏิบตัิงานน าเท่ียว ซึ่งมัคคุเทศกส์ามารถน าไปปรบัใชไ้ดท้ัง้การน าเท่ียวแบบ 
Inbound Tour แบบ Outbound Tour และแบบ Domestic Tour โดยก่อนน าเท่ียวมคัคเุทศกต์อ้ง
เตรยีมการในเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้



2.1 การเตรยีมตวักอ่นออกเดินทาง

2.1.1 ในดา้นการเตรยีมงาน ตรวจสอบแฟ้มงานออกทวัรศึ์กษาขอ้มลูเกี่ยว กบัแหลง่ท่องเทีย่วต่าง ๆ ที่จะแวะเยี่ยมชม

ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นประวตัิศาสตร ์เกร็ดความรู ้ ศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมวถิีการด ารงชีวติ จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว สินคา้

พื้นเมอืง ความเป็นมาของจงัหวดัที่แหล่งท่องเที่ยวตัง้อยู่ ตลอดจนจงัหวดัหรือเมอืงที่ผ่าน รวมไปถงึประชากร อาชีพ การคมนาคม ภูมิ

ประเทศ ซึง่ควรด าเนินการดงันี้  

(1)   ประชมุรบังาน ฟงัการสรุปจากผูใ้หง้านก่อนเวลาเดนิทางพอสมควร

(2)   การเดนิทางไปต่างประเทศควรช่วยบรษิทัตรวจสอบเอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปต่างประเทศใหถู้กตอ้งครบถว้น 

ไมว่า่จะเป็นพาสปอรต์ ตัว๋เครื่องบนิ ใบเขา้ออกตรวจคนเขา้เมอืงแต่ละประเทศ ฯลฯ

(3) ศึกษารายละเอยีดของโปรแกรมท่องเทีย่วใหเ้ขา้ใจ ศึกษารายการน าเทีย่ว ก าหนดการว่ามกีี่วนั และพกักี่จงัหวดั 

พกัทีไ่หน ตอ้งผ่านเมอืงอะไรบา้ง แวะทีจ่ดุไหน ผ่านเสน้ทางใดบา้ง  รา้นอาหารทีจ่ะไปรบัประทานมชีื่อเสยีงดา้นใด ใชย้านพาหนะอะไรบา้ง

ในการเดนิทาง การเดนิทางแต่ละจดุห่างกนัแค่ไหน ใชเ้วลาในการเดนิทางมากนอ้ยเพยีงใดเพือ่จะไดจ้ดักจิกรรมบนรถไดถู้กตอ้ง



(4) ศึกษาขอ้มลูเกี่ยวกบัทีพ่กัแรม เช่น โรงแรมทีพ่กัเป็นโรงแรมระดบัใด อปุกรณบ์นหอ้งพกัใชอ้ย่างไร  การบริการเป็นอย่างไร  มบีรกิาร

อะไรบา้ง  มสีิง่อ านวยความสะดวกอะไรบา้ง 

(5) ศึกษาแผนทีก่ารเดนิทางวา่ ไปเสน้ทางใด และควรมแีผนทีต่ดิตวัไปดว้ย  โดยเฉพาะในทีท่ีไ่มเ่คยไป

(6) ศึกษาประเภทของนกัท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ขอ้มลูส่วนตวั เบอรโ์ทรศพัท ์รูปถ่าย วนัเดอืนปีเกิด บนัทกึสุขภาพ ตรวจสอบว่ามกีารขอบรกิาร

พเิศษอื่นหรือไม่ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบันกัท่องเที่ยวว่า เป็นใคร มอีาชีพ มคีวามตอ้งการพเิศษอะไร เช่น รบัป ระทานอาหารมงัสวริตัิ ไม่

รบัประทานเนื้อววั เป็นตน้ ควรสงัเกตถึงวนัเกิดของนกัท่องเที่ยวแต่ละคน ถา้ช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัเกิดนกั ท่องเที่ยวคนใด ก็ควร

เตรยีมของขวญัอวยพรวนัเกดิไปใหด้ว้ย เป็นตน้

(7) ศึกษาเสน้ทางและขอ้มูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อจะไดส้ามารถใหค้วามรูแ้ก่นกัท่องเที่ยว ถา้ไปต่างประเทศควรศึ กษาขอ้มูลเกี่ยวกบั

ประเทศทีไ่ปเยอืน ประวตัคิวามเป็นมา ประชากร วถิชีวีติของคน อากาศ ภาษาวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สิง่ที่ ควรปฏบิตัแิละ

ไมค่วรปฏบิตัริะหวา่งการท่องเทีย่ว

(8) ศึกษารายการทวัร ์หรอืบรกิารอืน่ๆ ของบรษิทัเพือ่สามารถใหร้าย ละเอยีดแก่นกัท่องเทีย่วได ้



(9) เช็ครา้นอาหาร ท่ีพกั สถานท่ีต่างๆ ในโปรแกรมวา่ทางบรษัิทไดจ้องไวเ้รยีบรอ้ยถกูตอ้งตรงจ านวนแลว้หรอืยงั

(10) ศกึษาและเตรยีมสนัทนาการต่างๆ ใหเ้หมาะสมเพ่ือสรา้งความเพลิดเพลินแก่นกัท่องเท่ียว

(11) ศกึษาขอ้มลูอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงานหรอืแนะน านกัท่องเที่ยว เช่น กรณีไปต่างประเทศ ใหศ้กึษาเรื่อง
ค่าของเงิน ค่าครองชีพ อตัราแลกเปลี่ยนเงิน สิ่งของท่ีตอ้งน าติดตวัไป ระบบไฟฟ้า รูเสียบปลั๊กไฟในห้องพกั แรงดนัไฟฟ้า 
ถา้จะน าอปุกรณไ์ฟฟ้าจากประเทศไทยไปจะใชไ้ดห้รอืไม่ ถา้ไดจ้ะตอ้งเตรยีมอย่างไร โทรศพัทมื์อถือสามารถน าระบบใดไป
ใชไ้ดบ้า้ง การกดโคด้หมายเลขระหว่างประเทศ เรื่องความแตกต่างของเวลา เรื่องการใชภ้าษาบางค าหรอืบางประโยคง่ายๆ 
ท่ีจ  าเป็นส าหรบัการทกัทาย การต่อรองราคาสินคา้ เป็นตน้

(12) แบง่งานกนัรบัผิดชอบ ตามความถนดั ตามความสามารถของแต่ละคน  พรอ้มทัง้ประชมุวางแผนงานไวล้่วงหนา้
ทกุขัน้ตอน (กรณีมีผูช้่วยมคัคเุทศก)์

(13) เบิกอปุกรณส์ิ่งอ  านวยความสะดวกในการท างานใหพ้รอ้ม



(14)  ตรวจสอบและเตรยีมเอกสารท่ีจ าเป็นในการน าเท่ียว เช่น โปรแกรมเดินทาง  รายช่ือท่ีนั่งบนรถ  (นิยมมีในการน า
เท่ียวแบบ Domestic) ใบจดันกัท่องเท่ียวเขา้ท่ีพกั กรณีไปต่างประเทศตอ้งมีบตัรโดยสารเครื่องบิน เอกสารการเขา้ออก
ประเทศ แบบฟอรม์แจง้รายการสิ่งของต่อศลุกากร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(15) ถา้ไปน าเท่ียวต่างประเทศบางบริษัทมีนโยบายใหม้คัคเุทศกต์อ้งเขา้บริษัทมาจดัการเรื่องหนังสือเดินทาง วีซ่า 
รวมถึงจัดการเรื่องเอกสารในการเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเท่ียวโดยกรอกข้อมูลเตรียมเอกสารต่างๆ ให้
นกัท่องเท่ียว ใหเ้วน้เฉพาะช่องท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งเขียนเอง เช่น ช่องลงช่ือ 

(16) สรุปและรบัทราบแนวทางการท างาน รวมทัง้ซกัถามปัญหาใหเ้ขา้ใจกับผูใ้หง้านของบริษัท ศึกษารายละเอียด
ค่าใชจ้่ายตลอดการเดินทางว่า มีการจ่ายลว่งหนา้ไปยงัสถานประกอบการใดบา้งแลว้

(17) เบิกค่าใชจ้่ายจากฝ่ายบญัชี ตรวจสอบค่าใชจ้่ายแต่ละรายการใหถ้กูตอ้ง ศกึษารายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดการ
เดินทางวา่ รายการไหนยงัไม่ไดจ้่าย หรอืรายการไหนท่ีไดว้างมดัจ าไปบา้งแลว้ โดยอาจดจูากส าเนาใบจองประกอบดว้ย

อนึ่งการเตรยีมตวัก่อนออกเดินทางของมคัคเุทศก ์ ถา้มีสิ่งใดที่เป็นประโยชนต์่อการเตรียมตัวของนกัท่องเท่ียว
ดว้ย มคัคเุทศกห์รอืบรษัิทน าเท่ียวก็ควรแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบและไดเ้ตรยีมตวัล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอสมควรดว้ย 
เพ่ือเป็นการลดปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งการเดินทาง



2.1.2 ในด้านการเตรียมเอกสาร สิ่งที่ตอ้งเตรยีมไปมีดงันี ้

(1)   รายการทวัร ์Itinerary คือก าหนดการของทวัร ์ซึ่งจะใหข้อ้มลูเก่ียวกบัเวลา กิจกรรมและสถานท่ีๆ
จะไป รายการทวัรนี์ล้กูทวัรก็์จะไดเ้หมือนๆ กนั

(2) ใบงานของไกด ์Tour Order คือมีลกัษณะคลา้ยๆกบัรายการทวัร ์แต่มีความละเอียดมากกว่า ซึ่ง
จะระบวุ่าไกดต์อ้งท าอะไรบา้งตรงจดุไหน เรยีกอีกอย่างว่าใบสั่งงาน (Job Order) ระบวุ่ามคัคเุทศกจ์ะตอ้งท าอะไรท่ี
ไหนอย่างไรซึ่งอาจ จะมีหมายเลขโทรศพัท ์และท่ีอยู่ของผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีตอ้งติดต่อ เช่นท่ีพกั รา้นอาหาร รถเช่า และ 
สถานท่ีเขา้ชมตา่งๆ  (โดยมากใบสั่งงานจะนิยมใชส้  าหรบัการน าเท่ียวแบบ Inbound)

(3)   รายช่ือลกูคา้ Guest List รายการนีจ้ะใหข้อ้มลูท่ีส  าคญัเก่ียวกบัลกูคา้ เช่น ช่ือ สญัชาติ วนัเกิด 
อาชีพ และขอ้มลูท่ีเป็น Comment ส าคญัเก่ียวกบัลกูคา้ เช่น คนนีแ้พอ้าหารทะเล คนนีท้านอาหารเจ เป็นตน้

(4) สัญญาเช่าใบจองใบมัดจ าต่างๆ (Voucher) ของโรงแรม รา้นอาหาร สถาน
ประกอบการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5)  รายการสรุปคา่ใชจ้่ายท่ีบรษัิทก าหนด

(6)  แผนท่ีนั่งบนรถของนกัท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไดจ้องมา



(7)  แบบฟอรม์การจดัหอ้งพกั (Rooming List) คนท่ีจะนอนหอ้งเดียวกนั ควรท ารายช่ือใหอ้ยู่ติดกนัหรอือยู่
ช่องเดียวกนั ถา้มาเป็นคณะก็ควรจดัหอ้งใหอ้ยู่ใกลก้ัน โดยมากแบบฟอรม์การจดัหอ้งพกัมกั มีขอ้มลูเก่ียวกับรายช่ือนกัท่องเท่ียว
พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ถา้ไปต่างประเทศควรมีหมายเลขพาสปอรต์ดว้ย

(8) แผนท่ีสถานท่ีท่องเท่ียว หรอืสถานประกอบการต่างๆ ท่ีคิดว่าไม่รูท้าง

(9) เอกสารขอ้มลู ความรูป้ระกอบการบรรยายเก่ียวกบัจงัหวดั หรือแหล่งท่องเท่ียว เม่ือเวลาติดขัดจะไดเ้ปิดหา
ขอ้มลูไดก่้อนที่จะบรรยาย

(10)  เอกสารดา้นสนัทนาการ (ถา้มี)

(11)) ขอ้มลูสถานท่ีและบรษัิทท่ีตอ้งติดต่อ List of Contacts เช่น โรงแรม ที่พกั รา้นอาหาร ตวัแทนจดั
น าเท่ียว ฯลฯ อนันีก็้ส  าคญัมากโดยเฉพาะหมายเลขโทรศพัทแ์ละช่ือบุคคลท่ีเราติดต่อได ้การประสานงานจะง่ายและรวดเร็วขึน้ 
นอกจากนัน้ยงัควรหาหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีอ่ืนๆ ซึ่งพอช่วยเราไดใ้นกรณีฉกุเฉินเช่น เลขโทรศพัทส์  านกังานท่องเที่ยวทอ้งถ่ินหรือ
รายช่ือและเลขโทรของบรษัิทรถเช่าท่ีไดม้าตรฐานระหว่างเสน้ทางท่ีเราไป เพ่ืออาจจะไดโ้ทรติดต่อไดใ้นกรณีรถของเราเสียเป็นตน้ 

(12) แบบสอบถามการบริการของบริษัท เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นในการบรกิารดา้นต่าง ๆ ในวนั
เดินทางกลบั

(13) นามบตัรบรษัิท เพ่ือประชาสมัพนัธแ์ก่นกัท่องเท่ียว



(14)บตัรติดกระเป๋าเดินทาง (Tag) ควรมีสีสนัสดใสจ าง่าย โดยเขียนชื่อ สกลุ รายการทวัรต์ิดกระเป๋า มคัคเุทศกค์วรเขียนชื่อใน Tag 
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนดว้ยตวัเอง เพ่ือจะไดจ้  าช่ือและท าความรูจ้ักนักท่องเที่ยว และควรเตรียม Tag เผ่ือไวพ้อประมาณ 
เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวบางคนอาจมีสมัภาระมากกวา่หนึ่งใบ หรอือาจเผ่ือไวก้รณีนกัทอ่งเท่ียวท าหลดุหาย

(15) ส าเนาใบประกอบการของบรษัิท เผ่ือกรณีต ารวจท่องเท่ียวขอตรวจ (กรณีน าเท่ียวในประเทศ)

(16) ปา้ยช่ือบรษัิท ส าหรบัติดหนา้รถ หลงัรถ

(17) กรณีไปต่างประเทศตอ้งมีแบบฟอรม์การเขา้ออกประเทศ ไดแ้ก่ ใบตรวจคนเขา้เมือง และแบบฟอรม์การแจง้รายกา ร
สิ่งของต่อศลุกากร (ในประเทศไทยปัจจบุนัใชก้ารสุม่ตรวจและตรวจจากการท่ีมีสายรายงาน) ใบตรวจสขุภาพ(ส าหรบับางประเทศที่
มีโรคติดต่อระบาด)  ซึ่งโดยมากบริษัทหรือมัคคุเทศกไ์ดก้รอกขอ้ความในเอกสารดงักล่าวไวเ้รียบรอ้ยแลว้ เพียงแต่น าไปแจกให้
นกัท่องเท่ียวไดล้งช่ือเท่านัน้ นอกจากนีย้งัตอ้งมีหนงัสือเดินทาง วีซา่ (กรณีตอ้งไปในประเทศท่ีตอ้งขอวีซา่)  บตัรโดยสารเครือ่งบิน

(18) เอกสารขอ้มลู  ความรูป้ระกอบการบรรยายเก่ียวกบัขอ้มลูในแหล่งท่องเที่ยวที่ไป เพื่อไดอ้่านประกอบความรูใ้นเวลาอนั
สมควร



(19) เตรยีมกิจกรรมท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวท าระหวา่งการเดินทาง  เช่น  กิจกรรม เกมสต์่างๆ โดยมากมคัคเุทศก์
จะตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรยีมเอง ทัง้นีต้อ้งศกึษากิจกรรมความช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวแตล่ะประเภทดว้ย         

(20) ส าเนาพาสปอรต์เผ่ือไว ้2-3 ชดุ ในกรณีท่องเท่ียวหลายวนั เผ่ือไวส้  าหรบัการจดัท่ีนั่งบนเครือ่งบิน หรอืจดั
เขา้ท่ีพกั ฯลฯ

(21)  บนัทกึความจ า things to do list / checklist คือแบบเตือนความจ าถา้ตอ้งท าทวัรย์าวๆ หลาย
วนั การลงบนัทกึเตือนความจ าในเรือ่งงานนี ้ไม่ควรไปลงรวมกบัสมดุบนัทกึเรือ่งสว่นตวั Diary ท่ีเราใชอ้ยู่

(22)  แบบบนัทกึงานแตล่ะวนั daily tour report แบบกรอกบนัทกึประจ าวนัควรท าทกุวนั ไม่ควรท า
ตอนจบทวัรที์เดียวเพราะจะท าใหเ้ราลืมขอ้ละเอียดปลีกย่อยได้

(23)  แบบบนัทกึค่าใชจ้่าย expenses sheets ส าคญัมากไม่งัน้ชกัเนือ้ตวัเอง เม่ือมีเวลาพอวา่งๆ ก็กรอก
รายละเอียดไปเลยว่าเราไดจ้่ายอะไรไปบา้ง

(24)  ซองรวบรวมใบเสรจ็ large envelop ซองขนาดใหญ่ควรเตรยีมคูก่นัใวเ้สมอๆกบัแบบบนัทกึ
ค่าใชจ้่าย เอาใวเ้ก็บรวบรวมใบเสรจ็ หางตั๋วตา่งๆ บางคนชอบยดัๆรวมๆกนัใวใ้นกระเป๋าพอเอาเขา้จรงิๆ หายหาไม่เจอก็
บอ่ย



(25)  แบบกรอกรายช่ือทวัรเ์พ่ิมเติม (ขายพิเศษ) optional tour list ส าหรบัเอาใวก้รอกช่ือลกูคา้ท่ีสนใจ
ซือ้ Option tours พิเศษท่ีเราขายเพ่ิม 

(26)  แบบกรอกประกนัภยัต่างๆ emergency claim forms ในกรณีท่ีจ าเป็น เราตอ้งรบีกรอก
แบบฟอรม์ประกนัภยัแลว้ตอ้งสง่โทรสาร Fax ใหก้บับรษัิทรบัประกนัทนัที



• 2.1.3 ในดา้นการเตรยีมอปุกรณท่ี์ตอ้งใชใ้นการน าเท่ียว สิ่งที่ตอ้งเตรยีมมีดงันี ้

• (1)  กระติกน า้

• (2)  แกว้น า้ ถาดเสิรฟ์น า้

• (3)  ถงัน า้ส  าหรบัลา้งแกว้ หรอืใสน่  า้ท่ีกินเหลือทิง้

• (4)  เครือ่งดื่มตา่งๆ 

• (5)   ยาสามญัประจ าบา้นทั่วไปยาทั่วๆ ไป เช่น ยาหม่อง ยาแกป้วดศีรษะปวดทอ้ง แกท้อ้งเสีย เป็นตน้ 
รวมถึงของใชส้ว่นตวั เช่น ดา้ย เข็มเย็บผา้ อปุกรณห์ลายๆ อย่าง ถึงแมบ้างโรงแรมหรอื

• ในแหลง่ที่ไปจะมีใหห้รอืหาไดง้่าย มคัคเุทศกก็์ควรเตรยีมไปเองดว้ยเผ่ือฉกุเฉินระหวา่งเดินทาง

• (6) ถงุใสข่ยะ

• (7) ผา้เย็น กระดาษช าระ จ านวนใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณการใชใ้นแตล่ะทรปิ 

• (8) อาหารวา่ง ของขบเคีย้ว ลกูอมอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม อาหารวา่ง ไดแ้ก่ คกุกี ้เคก้ แยมโรล หรอืขา้ว
ตงัเสวย สาคไูสห้ม ูกระหรีพ่บั ลกูอม เป็นตน้ เครือ่งดื่ม เช่น น า้เปลา่ น า้ อดัลม ชา กาแฟ น า้ขิง มะตมู เก็กฮวย เป็นตน้ 
หรอืผลไม ้แลว้แตน่โยบาย



(9) อปุกรณใ์นการสนัทนาการ เกมสต์่างๆ(โดยเฉพาะส าหรบัการน าเท่ียวนกัท่องเท่ียวไทย)

(10) ของรางวลั ของแจกตา่งๆ เช่น หมวก ปากกา ฯลฯ ของรางวลั  ส  าหรบัผูท่ี้เลน่เกมสบ์นรถ  หรอืกิจกรรมการ
แสดงช่วงกลางคืน มีของรางวลัเลก็ๆ นอ้ยๆ ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  เพ่ือกระตุน้การมีสว่นรว่ม

(11) โทรโข่ง ล  าโพงขนาดเลก็พกพาติดตวั ส  าหรบัใชพ้ดูนอกรถ 

(12) อปุกรณอ่ื์นๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นแตล่ะสถานท่ี เช่น ไปภกูระดงึก็ตอ้งเอาไฟฉายไป ฯลฯ

(13) อาหารไทย เช่น น า้พรกิ อาหารกระป๋อง น า้ปลาพรกิ ฯลฯ (กรณีไปตา่งประเทศแลว้อาหารไม่ถกูปาก)  โดย
ประเทศนัน้ตอ้งอนญุาตใหน้  าเขา้ดว้ย ประเดน็นีม้องได ้2 มมุ คือมมุหนึ่งการท่ีหวัหนา้ทวัรน์  ากบัขา้วอาหารไทยไปบรกิาร 
ต่อแขกเขาอาจรูส้กึดีเหมือนอยู่บา้น กินอ่ิมนอนหลบั แตห่ากจะมองในมมุ การท่องเท่ียวใหถ้ึงแก่น เรื่องการทานอาหาร
บางครัง้ บรษัิทน าเท่ียวตอ้งเขา้ใจ ค าวา่ Original Test ดว้ย เพราะนกัท่องเท่ียวปัจจบุนัมีไม่นอ้ยท่ีเขาตอ้งการความ
เป็นแก่นแท ้           

(14) เพ่ือความบนัเทิงควรเตรยีมเทปเพลง VCD หนงั สารคดีตา่งๆ โดยค านงึกลุม่ของนกัท่องเท่ียว และ
สถานท่ีท่ีจะไปดว้ย เช่น ไปรว่มงานลอยกระทง ก็น าเพลงเก่ียวกบัลอยกระทงไป เป็นตน้  

(15) แฟ้มหรอืกระเป๋าคาดเอว ส าหรบัใสเ่งิน ใสเ่อกสารท่ีจ าเป็น เช่น นามบตัร ใบ Voucher ต่างๆ 



2.1.4 ในดา้นสว่นตวั การเตรยีมตวัของมคัคเุทศก ์ควรเตรยีมเสือ้ผา้ใหพ้อใชแ้ละเหมาะกบัสถานท่ีท่ีไป เครือ่งแตง่กาย
ตอ้งสะอาด สภุาพ ควรน านาฬิกาปลกุติดตวัไปดว้ย นอกจากนี ้

(1) ควรพกัผ่อนใหเ้พียงพอก่อนออกปฏิบตัิงาน

(2) เตรยีมจิตใจใหพ้รอ้มที่จะเผชิญกบังานขา้งหนา้

(3) เตรยีมค่าใชจ้่ายสว่นตวัเพราะบางครัง้อาจมีเหตจุ าเป็นท่ีตอ้งใชจ้่ายเกินกว่าท่ีบรษัิทใหม้า

(4) จดัสมัภาระสว่นตวัท่ีตอ้งใชข้ณะออกปฏิบตัิงาน (น าไปเฉพาะท่ีจ าเป็นเท่านัน้)



2.2 วันเดนิทาง 

2.2.1 กรณีเดินทางโดยรถโคช้

(1) นดัหมายพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกต์อ้งมาถึงก่อนเวลานดัที่บรษัิทหรอืจดุนดัหมายอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง เพ่ือจะ
ไดม้าดคูวามเรยีบรอ้ยของยานพาหนะ เมื่อมาถึงรถทกัทายคนขบั สงัเกตดคูนขบัว่าอยู่ในสภาพท่ีพรอ้มท่ีจะท างานหรอืไม ่ถ้าไมพ่รอ้ม เช่น ตาปรอื มี
กลิ่นเหลา้ แต่งตวัสกปรกไมเ่รยีบรอ้ย ควรขอเปลี่ยนทนัที  

(2)  ตรวจสอบสภาพความพรอ้มของอปุกรณส์ิ่งอ านวยความสะดวกที่ตอ้งใชบ้นรถ เช่น ไมโครโฟน เสียงดงัใชไ้ดห้รอื
เปลา่ ส ารวจหอ้งน า้ ความสะอาดบนรถ ปรบัเบาะนั่ง สภาพทั่วไปของรถใหเ้ขา้ท่ีเขา้ทาง ฯลฯ

(3) จดัวางอปุกรณท่ี์จะใหบ้รกิารประจ าจดุ พรอ้มท่ีจะบรกิารแก่นกัท่องเท่ียวไวบ้นรถใหพ้รอ้มส าหรบับรกิารเช่น แกว้
น า้ ถาดใสน่ า้ ถงุขยะ น า้แข็ง เครื่องด่ืม อาหารว่าง ของขบเคีย้ว ผา้เย็น ฯลฯ

(4) จากนัน้ใหล้งมารอตอ้นรบันกัท่องเท่ียว โดยมีใบรายช่ือนกัท่องเที่ยว  พรอ้มแผนผงัท่ีนั่งบนรถ (กรณีน าเที่ยวคน
ไทยภายในประเทศควรมี แต่ถา้ไปต่าง ประเทศ หรอืน าเที่ยวชาวต่างชาติ  ไมจ่  าเป็นตอ้งมีแผนผงัท่ีนั่งนี)้    

(5) เมื่อนกัท่องเที่ยวมาถึงควรแนะน าตวัและทกัทายจากนัน้ตดิ Tag  แสดงความเป็นเจา้ของสมัภาระ จดัวางให้
เรยีบรอ้ย จากนัน้จดัที่นั่งบนรถ ท าความเขา้ใจเรื่องเสน้ทางท่องเท่ียวกบัพนกังานขบัรถ ใหค้นขบัมีสว่นรว่มในการใหค้ าแนะน าปรกึษาเรื่องเสน้ทาง
เดินทาง

(6) ตรวจสอบดแูลนกัท่องเท่ียวใหค้รบ ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียว เพ่ือใหส้ามารถออก
เดินทางไดต้ามเวลาท่ีก าหนด และเมื่อลกูคา้ครบจงึออกเดินทาง



2.2.2 กรณีเดินทางโดยเครือ่งบิน

(1) มคัคเุทศกค์วรมาก่อนเครือ่งบินออก 2-3 ชั่วโมง กรณีไปตา่งประเทศ แตถ่า้เป็นการบินภายในประเทศ ควร
นดันกัท่องเท่ียวก่อนเครือ่งบินออกอย่างนอ้ย 45 นาที เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมาถึง ควรแนะน าตวัทกัทาย และท าการติด Tag 
เช่นเดียวกบัการเดินทางโดยรถยนต ์อธิบายเรือ่งการจดักระเป๋า การโหลดสมัภาระเขา้ใตท้อ้งเครือ่ง การน าสิ่งของติดตวัขึน้
เครือ่ง 

(2) เช็คอินทท่ี์นั่งบนเครือ่งบิน (Boarding Pass) ตรวจสอบเท่ียวบินวา่ตรงตามก าหนดเวลาหรอืไม่ 
แจกจ่ายบตัรโดยสารใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวโดยมอบแนบไปพรอ้มกบัภาษีสนามบิน พาสปอรต์ แบบฟอรม์การตรวจคนเขา้เมือง 
แบบฟอรม์การแจง้รายการสิ่งของต่อศลุกากร และใบตรวจสขุภาพ (กรณีไปในประเทศท่ีตอ้งใช)้ โดยเอกสารทัง้หมด
มคัคเุทศกค์วรกรอกขอ้มลูเตรยีมไวใ้หห้มด  จากนัน้ใหอ้ธิบายการใชเ้อกสารแตล่ะชิน้ ดแูลการเขา้หอ้งผูโ้ดยสาร อธิบาย
ขัน้ตอนกระบวนการระหวา่งอยู่ท่ีท่าอากาศยาน ตัง้แตก่ารเอ็กซเรยส์มัภาระท่ีจะน าขึน้เครือ่ง การเช็กอินตั๋วเดินทาง Gate  
ขึน้เครือ่ง  อธิบายและใหแ้ขกลงช่ือในใบเขา้เมือง(ตม.)  การตรวจหนงัสือเดินทาง วีซา่ การตรวจเอ็กซเรยห์า สิ่งตอ้งสงสยั
หรอืสิ่งผิดกฎหมาย  











(3) เม่ือขึน้เครื่องบิน มัคคุเทศก์ควรจัดหาท่ีนั่ งให้เรียบรอ้ย พรอ้มช่วยจัดสัมภาระเก็บเข้ าท่ี  ควรดูแลอธิบาย
นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัสิ่งอ  านวยความสะดวกบนเครื่อง เช่น การกดปุ่ มใหพ้นกัเกา้อีเ้อนลง การใชไ้ฟอา่นหนงัสือ  หรือการ
เปิดทีวีจอเลก็สว่นตวัชมรายการภาพยนตร ์เป็นตน้

(4) ระหวา่งอยู่บนเครือ่งพยายามเดินแวะทกัทายนกัท่องเท่ียวเป็นระยะๆ ควรท าความรูจ้กักบัพนกังานบนเครือ่งบิน 
เม่ือเครือ่งใกลถ้ึงจดุหมายปลายทาง อธิบายเรือ่งกระบวนการตรวจคนเขา้เมือง เม่ือใกลถ้ึง ใหย้  า้เตือนเรือ่งการย่ืนเอกสาร
แบบฟอรม์การตรวจคนเขา้ประเทศ และแบบฟอรม์การแจง้รายการสิ่งของตอ่ศลุกากรแนบไปพรอ้มกบัพาสปอรต์เพ่ือเขา้
ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง 





(5) กรณีเครื่องบินตอ้งจอดพักเครื่อง เปลี่ยนเครื่อง หรือจอดรบัคนควรเตือนเรื่องของมีค่าใหน้  าติดตวัไป แนะน า
ขัน้ตอนการปฏิบตัิตนระหวา่งการจอดแวะ นดัแนะเวลา จดุนดัพบใหช้ดัเจน

(6) เมื่อถึงสนามบินควรเดินน านกัท่องเที่ยว ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวใหผ้่านการตรวจคนเขา้เมืองอย่างราบรื่น  น าไป
ยงัจดุรบัสมัภาระ ช่วยดแูลเรือ่งสมัภาระ ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้  าภารกิจส่วนตวั จากนัน้น าคณะผ่านการตรวจคนเขา้เมือง และ
รวบรวมคณะอีกครัง้ก่อนเดินน าออกจากสนามบินไปจดุขึน้รถ 







(7) มคัคเุทศกค์วรมองหา Local Guide และแนะน าใหน้กัท่องเที่ยวรูจ้กัท าความคุน้เคยมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (หาก
ไปในประเทศท่ีมีมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน) และคนขบัรถ และตกลงในรายละเอียดในเรื่องของเสน้ทางหรือก าหนดการต่างๆ ให้
ชัดเจน ก่อนขึน้รถควรให้ลูกค้าตรวจสอบกระเป๋าของตนเองเสมอและก่อนเริ่มเดินทางต่อมัคคุเทศก์ควรย า้ เตือนให้
นกัท่องเท่ียวส ารวจ Passport  บตัรโดยสารเครือ่งบินขากลบั เอกสารและสมัภาระตา่งๆ ใหค้รบ แลว้จงึคอ่ยเดินทาง





2.3 เมือ่เร่ิมต้นเดนิทาง

2.3.1กล่าวตอ้นรบันักท่องเท่ียว แนะน าทีมงาน และหนา้ท่ีของแต่ละคนโดยเริ่มจากคนขับรถและผูช้่วย
คนขบั แลว้จึงค่อยแนะน าทีมงานสต๊าฟและสดุทา้ยคือการแนะน าตวัมคัคเุทศกเ์อง อาจแนะน าช่ือจริงหรือช่ือเล่นท่ีจ าง่าย 
หากเป็นการน าทวัรช์าวตา่งชาติมคัคเุทศกกค์วรมีช่ือท่ีจดจ าและชาวตา่งชาติออกเสียงส าเนียงเรยีกเราง่าย ไม่จ  าเป็นว่าตอ้ง
เป็นช่ือนามสกลุจรงิเพราะช่ือไทยหลายค าเขาจะออกเสียงล าบาก แนะน าสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ บนรถและวิธีการใช ้
เช่น การปรบัเกา้อี ้ช่องแอรร์ะบายอากาศ ไฟอ่านหนงัสือ หอ้งน า้แนะน าใหท้  าตวัตามสบายอย่าคิดถึงเรื่องงาน เรื่องส่วนตวั
เพราะจะท าใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวไม่สนุก กรณีน าทัวรร์ะหว่างประเทศใหย้  า้เรื่องการปรบัตัง้เวลาใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน 
แนะน าเรือ่งที่ควรรู ้เช่น การปฏิบตัิตนในแตล่ะสถานท่ี คา่ของเงิน ภาษาท่ีจ าเป็นตอ้งใชอ้ย่างง่าย เป็นตน้ ควรชีแ้จงว่าเราจะ
ใชเ้วลาเท่าไหรท่ี่จะนั่งรถไปถึงที่หมาย เช่น โรงแรมหรอืรา้นอาหาร สว่นขอ้มลูในการพากยท์วัรห์ลงัจากนัน้จะไม่มีกฎตายตวั 
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาท่ีมีในการพดู สมาธิหรอืความเหน่ือยอ่อนของลกูคา้





2.3.2   ถา้ในโปรแกรมตอ้งเขา้ Check-In ท่ีโรงแรมก่อน มคัคเุทศกก็์ตอ้งใหข้อ้มลูว่าโรงแรมมีสิ่งอ  านวยความสะดวกอะไรบา้ง 
สิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ ใชอ้ย่างไรอยู่ตรงสว่นไหน หอ้งทานอาหารช่ือหอ้งอะไร ใหเ้ริม่ทานไดใ้นเวลาใดถึงเวลาใด เป็นตน้

2.3.3เม่ือเริม่ตน้การท่องเท่ียวมคัคเุทศกค์วรชีแ้จงรายการในแต่ละวนัใหน้กัท่องเที่ยวทราบ และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามรายการ
อย่างเครง่ครดั

2.3.4ย า้เรือ่งก าหนดการท่องเท่ียวใหช้ดัเจนอีกครัง้โดยอธิบายใหฟั้งดแูลว้สนกุสนานน่าติดตาม

2.3.5แนะน าการปฏิบตัิตนขณะท่องเท่ียวในแตล่ะจดุ บอกถึงขอ้ตกลงรว่มกนัของคณะทวัร ์

2.3.6ระหว่างแนะน าเรื่องต่างๆ ควรบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มเป็นระยะๆ  (โดยเฉพาะน าเท่ียวแบบ Domestic จะนิยม
มาก) ซึง่การบรกิารอาหารเครือ่งดื่มนีจ้ะมีประเภทอาหาร การจดัเตรยีมท่ีแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละบรษัิท

2.3.7ใหค้วามรูด้า้นต่างๆ แก่นกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะความรูใ้นแหล่งท่องเท่ียวที่ระบใุนโปรแกรม รวมถึงการสรา้งบรรยากาศให้
เป็นกนัเอง สรา้งความสนกุสนานเพลิดเพลินระหว่างการเดินทาง หลงัจากนัน้ใหน้กัท่องเที่ยวไดพ้กัผ่อนโดยอาจเปิดเพลงพืน้บา้นหรือ
เพลงท้องถ่ินท่ีก าลังจะไปเบาๆ  เพื่อใหเ้ขา้กับบรรยากาศ ระหว่างนั้นมัคคุเทศกอ์าจหาโอกาสทักทายเพื่อสรา้งค วามคุน้เคยกับ
นกัท่องเท่ียวเป็นรายคน 





2.3.8ช่วงกลางคืนก็ใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อน (กรณียงัอยู่บนรถ) และควรใหร้ถแวะจอดพกัรมิทางหรอืหอ้งน า้
เป็นระยะๆ หรอืเพ่ือเปลี่ยนอิรยิาบถ ถา้เดินทางกลางวนั และเป็นการเดินทางระยะยาว ควรมีการจดักิจกรรมบนรถเป็นครัง้
คราว เพ่ือมิใหบ้รรยากาศเงียบเหงา แตก็่ตอ้งดคูวามตอ้งการของนกัท่องเท่ียวดว้ยว่าอยากรว่มกิจกรรมหรือไม่

2.3.9ใหส้ญัลกัษณน์กัท่องเท่ียวในกลุม่ของตน เช่น ติดเข็มกลดั หมวก หรอืมคัคเุทศกอ์าจท าตวัเองใหส้งัเกตได้
ง่าย เช่น การถือธง การถือรม่ใหส้งูเหนือศีรษะ ฯลฯ

2.3.10 ปรบัแผนการท างานใหเ้หมาะสมตลอดเวลา



2.4 เมือ่ถงึแหล่งทอ่งเทีย่วหรือจุดแวะชม

2.4.1 กรณีที่ตอ้งปลกุนกัท่องเที่ยวใหต้ื่นตวัขึน้มาเตรยีมลงไปเที่ยว ใหป้ลกุโดยเปิดเพลงเบา ๆ หรอืเปิดไฟหรี่ ๆ  
หรอืใชน้  า้เสียงที่นุ่มนวลแลว้อาจตามดว้ยการเสิรฟ์น า้ หรอืผา้เย็น 

2.4.2 ควรอธิบายเรื่องราวเก่ียวกับท้องถ่ิน หรือสถานที่ต่างๆ ขณะรถแล่นผ่าน และก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียว
มคัคเุทศกค์วรอธิบายประวตัิเรือ่งราวความเป็นมา ขอ้ควรปฏิบตัิในสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้เสียก่อน เพื่อเป็นการใหค้วามรู ้และ
ไดป้ฏิบตัิตนในการเขา้ชมไดอ้ย่างถกูตอ้ง การไดอ้ธิบายขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนตอนอยู่บนรถเป็นสิ่งจ า เป็น เพราะบางครัง้การ
ไปอธิบายในแหล่งท่องเท่ียวจริงอาจท าไดย้าก เน่ืองจากอาจไดยิ้นไม่ทั่วถึงเหมือนอยู่บนรถ ในแหล่งท่องเท่ียวอาจมี
นักท่องเท่ียวกลุ่มอ่ืนปะปนเดินผ่านไปมา ท าให้ทั้งมัคคุเทศก์และนักท่องเท่ียวเสียสมาธิ แหล่งท่ องเท่ียวบางจุดก็ไม่
เอือ้อ  านวยต่อการใหม้คัคเุทศกไ์ดอ้ธิบาย ไม่มีท่ีนั่ง ไม่มีท่ีในรม่ ท่ีส  าคญันกัท่องเที่ยวแต่ละคนก็จะมีความสนใจในแต่ละจดุ
ต่างกัน  มคัคเุทศกจ์ึงควรอธิบายขอ้มลูบนรถครา่วๆ ก่อน และในกรณีท่ีมีมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว มคัคเุทศกต์อ้งเป็นผู้
คอยช่วยเหลือ แปลภาษาถ่ินใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ใจ (กรณีน าเท่ียวแบบ Outbound)  และขออนญุาตมัคคเุทศก์
ทอ้งถ่ินในการเสรมิความรูใ้หก้บันกัท่องเท่ียวในสว่นท่ีขาดหายไปดว้ย 



2.4.3การใหเ้ขา้ชมหรอืเวลาพกัแตล่ะจดุควรค านงึถึงความส าคญัของแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆ ควรบอกเวลาใน
ขณะนัน้ และบอกถึงเวลาท่ีจะอยู่ ณ จดุนัน้ประมาณก่ีนาที บอกเวลาขึน้รถการท่ีบอกเวลาในขณะนัน้เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวทกุ
คนทราบเวลาเหมือนกนัหมด มคัคเุทศกต์อ้งนดัแนะเวลา นดัจดุขึน้รถท่ีชดัเจน(จดุขึน้-ลงรถบางครัง้อาจไม่เหมือนกนัตอ้ง
ก าชบัใหด้ี) และย า้ใหน้กัท่องเท่ียวรกัษาเวลา เพ่ือจะไดเ้ท่ียวในท่ีต่อไปอย่างไม่เรง่รบี 

2.4.4มคัคเุทศกค์วรยืนใกลป้ระตทูางขึน้ลงรถ เพ่ือบอกทาง ดแูลช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวใหข้ึน้ลงรถไดอ้ย่าง
สะดวกปลอดภยั โดยเฉพาะคนสงูอายแุละเด็ก 







2.4.6 การน าชมตอ้งไม่มีท่าทีรบีเรง่ ไม่จีเ้รง่นกัท่องเที่ยว ระวงัใหท้กุคนเดินทางไปไดอ้ย่างราบรื่น หากมีการเลีย้วซา้ย
ขวา ก็ตอ้งหยดุรอบอกทาง รอกลุ่มใหม้าพรอ้มเพรยีงก่อนเป็นระยะโดยเฉพาะถา้ตอ้งน าเท่ียวไปหลายจดุในอาณาบรเิวณท่ี
กวา้งขวาง พยายามใหน้กัท่องเที่ยวอยู่กนัเป็นกลุ่ม ไม่ใหก้ระจดักระจาย ใส่ใจดแูลเด็ก คนชรา คนพิการใหม้ากเพราะเป็น
การป้องกนัอนัตราย อบุตัิเหต ุหรอืการพลดัหลง  มคัคเุทศกเ์องตอ้งควบคมุรกัษาเวลาในการเขา้ชมแต่ละจุดใหเ้ป็นไปตาม
ก าหนดการ และถ้ามีเวลาเหลือพอท่ีจะแวะท่ีอ่ืนไดม้ัคคุเทศก์ก็ควรแวะเป็นการแถมรายการให้นักท่องเท่ี ยว เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวรูส้กึวา่คุม้คา่กบัการไดม้าเท่ียวกบัเรา









2.4.7หากมีค าถามใหพ้งึสนันิษฐานไวก่้อนวา่ค าถามนัน้ยงัไดยิ้นไม่ทั่วถึง  ตอ้งทวนค าถามซ า้

2.4.8ควรอธิบายขอ้มลูของแหลง่ท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจง่าย ไม่ยืดยาวหรอืสัน้เกินไป เปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดซ้กัถาม
ตามสมควร

2.4.9เอาใจใสด่แูลสวสัดิภาพ ย า้กบันกัท่องเท่ียวเรือ่งความปลอดภยัระหว่างการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเรือ่งอบุตัิเหต ุ
การขา้มถนน การฉกชิงวิ่งราว ฯลฯ

2.4.10 หา้ม หรอืตกัเตือนนกัท่องเท่ียวใหร้ะมดัระวงัในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งที่เป็นเขตหวงหา้ม จดุ
อนัตราย หรอืสถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิควรเคารพ พรอ้มใหค้  าแนะน าขอ้ปฏิบติัตนในแตล่ะสถานท่ี

2.4.11 ถา้มีสต๊าฟผูช้่วยมคัคเุทศก ์ควรแบง่หนา้ท่ีกนัดแูลนกัท่องเท่ียว ตอ้งมีคนน าหนา้ และคนปิดทา้ยขบวน
นกัท่องเท่ียวเสมอ เพ่ือเป็นการเก็บรายละเอียดและปอ้งกนัความผิดพลาดต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้

2.4.12 ช่วยลกูคา้ถ่ายรูปโดยไม่ตอ้งใหเ้ขาเอ่ยปากขอ  ควรแนะน ามมุหรอืบรเิวณที่จะถ่ายภาพใหไ้ดส้วยงาม



2.4.13 ควรให้เวลานักท่องเท่ียวได้อิสระเดินชมจุดท่ีน่าสนใจและเก็บภาพความงามต่างๆ ด้วยตนเองบ้าง 
และสต๊าฟทีมงานควรกลบัมาถึงท่ีรถก่อนเวลานดัอย่างนอ้ย 10 นาที เพ่ือเตรียมความพรอ้มเรื่องรถและการบริการบนรถ 
เรือ่งการไปในสถานท่ีถดัไป

2.4.14 ก่อนออกเดินทางเม่ือนกัท่องเท่ียวขึน้รถแต่ละครัง้ ตอ้งนบัจ านวนใหค้รบ ควรใชส้ายตานับ  อย่าชีนิ้ว้นบั
เพราะดูไม่สุภาพ เม่ือพรอ้มแลว้อาจแนะน าจุดท่ีจะแวะพักจุดต่อไปว่าเป็นอย่างไร  และทุกครัง้ท่ีขึ ้นรถหลงัจากการชม
สถานท่ีแลว้ ถา้เป็นช่วงกลางวนั อากาศรอ้น ควรแจกผา้เย็น  และบริการน า้ดื่มดว้ย ถา้ไม่อธิบายความรู ้ก็ควรจะมีกิจกรรม
บนัเทิง หรอืไม่ก็ใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อน

2.4.15 เช็ค ยืนยนัการไปถึงสถานที่ถดัไปทกุครัง้



2.5 เมือ่ถงึร้านบริการอาหาร

2.5.1ก่อนถึงรา้นอาหารควรโทรศัพท์ยืนยันเวลาถึงกับทางรา้น ควรแนะน ารา้น ประเภทของอาหาร 
รายการอาหารท่ีขึน้ช่ือประจ ารา้น วิธีการรบัประทาน การเขา้นั่งโต๊ะในรา้นอาหาร นดัแนะเวลาขึน้รถ

2.5.2เม่ือถึงรา้นอาหารควรจัดลูกคา้ใหน้ั่งครบเป็นโต๊ะๆ (กรณีอาหารเป็นเซ็ตคือมีกับข้าวอยู่กลางโต๊ะ) 
ควรเสิรฟ์โต๊ะท่ีนั่งครบก่อน ควรใหก้ลุ่มคณะทัวรท่ี์มาดว้ยกันนั่งบริเวณโซนเดียวกัน และจัดใหผู้้ ท่ีมาดว้ยกันนั่งดว้ยกัน 
นกัท่องเท่ียวคนใดตอ้งการสั่งอาหารพิเศษเพ่ิมเติม ควรย า้ใหเ้ขาตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเติมเอง     

2.5.3 อย่าลืมตรวจสอบนกัท่องเท่ียววา่มีใครท่ีทานอาหารมงัสวิรตัิ หรอือาหารมสุลิม ฯลฯ

2.5.4ตรวจเช็คจ านวนรายการอาหารว่าครบตามท่ีตกลงกันหรือไม่ เช็คดวู่ารายการไหนเพิ่มไดเ้พิ่ มไม่ได ้
ปริมาณ คณุภาพของอาหารเป็นอย่างไร วิธีการรบัประทานอาหารหากอาหารนัน้ดแูปลกใหม่ในสายตานกัท่องเท่ี ยว และ
อย่าลืมว่านกัท่องเที่ยวจะไม่ว่าอะไรเลยหากจะตอ้งบกุป่าลยุโคลนท่องเที่ยวเพื่อใหไ้ดเ้ห็นสิ่งสวยงาม แต่เขาจะรบัไม่ไดเ้ลย
หากตอ้งเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางท่องเท่ียวมาทัง้วนัแลว้ตอ้งมาเจออาหารท่ีไม่สะอาดและแสนจะสกปรก ฉะนัน้หาก
เป็นไปไดม้คัคเุทศกจ์ึงควรพยายามหมั่นตรวจสอบความสะอาดของอาหารดว้ยตวัเองทกุครัง้ก่อนเสิรฟ์ใหแ้ขกรบัประทาน



2.5.5อย่าละเลยจดัท่ีนั่งใหเ้ดก็ และคนขบัรถ

2.5.6ดแูลใหพ้นกังานเสิรฟ์บรกิารอาหารใหท้ั่วถึงต่อเน่ือง และมคัคเุทศกค์วรช่วยพนกังานรา้นในการเสิรฟ์อาหารดว้ยเพ่ือ
ความรวดเรว็

2.5.7เม่ือลกูคา้เริม่รบัประทานอาหาร และอาหารลงครบแลว้ควรตรวจ ดแูลความเรยีบรอ้ยอีกครัง้แลว้ทีมงานมคัคเุทศก์
จึงคอ่ยรบัประทาน (ตอ้งยดึหลกักินทีหลงั แตต่อ้งอิ่มก่อนนกัท่องเท่ียว) 

2.5.8   แขกบางคนถือเรือ่งอนามยั เรือ่งชอ้นกลาง เรือ่งการเสรฟิน า้อาหารทางซา้ยขวา การมีผา้ เช็ดชู่เช็ดปาก บางคนถือ
เคลด็ความเช่ือในการทานมากมคัคเุทศกจ์ึงตอ้งหมั่นสงัเกตศกึษาการรบัประทานของแขกดว้ย

2.5.9อาจน าแกว้น า้สมัภาระบนรถมาลา้งท าความสะอาดท่ีรา้นอาหารดว้ยก็ได้

2.5.10 ช าระคา่อาหารและจดัหาสิ่งของที่ตอ้งใชใ้นการบรกิารเพ่ิมเติม เช่น น า้แข็ง เครือ่งดื่ม

2.5.11 ใหเ้วลานกัท่องเท่ียวไดน้ั่งพกัเพ่ือใหอ้าหารไดย้่อยสกัระยะ ก่อนเริม่เดินทางไปยงัจดุอ่ืนตอ่

2.5.12 กรณีที่ใหน้กัท่องเท่ียวรบัประทานอาหารเองตามอธัยาศยั ควรจอดรถในจดุท่ีมีรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากพอ
ส าหรบันกัท่องเท่ียว จะไดก้ระจายกนัออกไปรบัประทานได ้พรอ้มบอกอาหารท่ีมีช่ือของทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดล้องรบัประทาน  

2.5.13 หากเป็นมือ้เชา้ ณ ท่ีพกัมคัคเุทศกค์วรอธิบายรายละเอียดการใชค้ปูองอาหารเชา้

2.5.14   เม่ือนกัท่องเท่ียวขึน้รถมคัคเุทศกค์วรสอบถามเรือ่งอาหาร เพ่ือจะไดป้รบั ปรุงบรกิารในมือ้ต่อไป 



2.6 ระหว่างการเดนิทาง

ถ้าทางไกลและคดเคีย้ว มัคคุเทศก์ควรสอบถามถึงการเมารถ ควรให้ยาแก้เมาแก่นักท่องเท่ียวทาน
ล่วงหนา้ก่อนมีอาการ แต่ถา้ถนนหนทางสะดวกไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีน าเท่ียวของมคัคุ เทศกก็์ควรมีการใช้
เวลา ดว้ยการพดูขอ้มลูสถานท่ีส าคญัท่ีน่าสนใจ อาจมีการสรา้งกิจกรรมความครืน้เครงเพื่อสรา้งบรรยากาศใหส้นกุสนานมี
ชีวิตชีวา ดว้ยการเล่นเกมส ์เล่าเรื่องสนุกๆ ดหูนงัฟังเพลง  หรือพูดคยุกันอย่างเป็นกันเอง ฯลฯ โดยการเลือกกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งดงักลา่วใหอ้ยู่ในดลุพินิจของมคัคเุทศกว์่ามีความเหมาะสมกบัเพศ วยั อาชีพ ความชอบของนกัท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทหรือไม่ เพราะหากกิจกรรมอยู่บนความสนใจ ก็จะไดร้บัความรว่มมือจากนกัท่องเท่ียว ซึ่งจะท าให้บรรยากาศของ
การท่องเท่ียวมีความเป็นกนัเอง นกัท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจ โดยมคัคเุทศกอ์าจเตรยีมของรางวลัส าหรบัความรว่มมือ 
เพื่อเพิ่มความอยากมีส่วนร่วมจากนกัท่องเท่ียว แต่ถา้นกัท่องเท่ียวมีอาการเหน่ือยลา้อยากพกัผ่อนมคัคเุทศกก็์ไม่ควรฝืน 
ควรใหเ้ขาพกัผ่อน และระหว่างการเดินทางช่วงท่ีนกัท่องเที่ยวยงัพกัผ่อน ควรหมั่นเดินส ารวจดนูกัท่องเที่ยวเป็นระยะๆ เผื่อ
นกัท่องเท่ียวบางคนอยากไดร้บับริการ เช่น บางคนนอนไม่หลบัเน่ืองจากแอรเ์ย็นอยากไดผ้า้ห่ม หรือบางคนอยากแวะเขา้
หอ้งน า้ เป็นตน้ และถา้ตอ้งเปลี่ยนพาหนะในการเดินทาง ใหเ้ตือนนกัท่องเท่ียวเรือ่งสิ่งของมีค่า





2.7 จุดแวะพกัหรือจุดถ่ายรูป

มัคคุเทศกค์วรมีประสบการณ์ระหว่างเดินทางหากเสน้ทางมีระยะไกล รถควรจะมีการหยุดพัก ระหว่างทาง 
(อย่างนอ้ยทุกๆ 2-3 ชั่วโมง) เพื่อใหน้ักท่องเท่ียวไดท้  าธุระส่วนตวั เปลี่ยนอิริยาบท โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวสูงอายุจะมี
ปัญหาการนั่งรถทวัรเ์ป็นเวลานานและเพื่อใหค้นขบัรถไดค้ลายความเมื่อยลา้ ใหค้นขบัรถไดเ้ติมน า้มันรถ เช็คสภาพรถ โดย
การหยดุแต่ละครัง้โดยทั่วไปใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาที การแวะชมผลิตภณัฑพ์ืน้เมืองรมิทาง การผ่อนคลายดว้ยการเปิด
วิดีโอเทป มีผลอย่างมากในการดแูลสขุภาพจิตและสขุภาพกายของนกัท่องเท่ียวทกุชาติ เช่นเดียวกบัการหยุดเพื่อถ่ายรูป
เม่ือเห็นว่ามีวิวทิวทศันส์วยเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ แมจ้ะไม่มีระบใุนรายการ มคัคเุทศกก็์อาจบอกคนขบัรถ
ใหห้ยุดเพื่อลงไปถ่ายรูป แต่ควรใชเ้วลาสัน้ๆ และตอ้งแน่ใจว่ามีท่ีจอดรถ มีความปลอดภัย และมัคคุเทศกค์วรเตือนให้
ระมดัระวงัเรือ่งการรกัษาเวลาและอนัตรายจากการขา้มถนน ฯลฯ 



2.8 ขั้นตอนการเข้าร้านขายของทีร่ะลึก

2.8.1  ควรเลือกแวะรา้นท่ีมีช่ือเสียงสินคา้ดีมีคณุภาพ ราคาไม่แพง ไม่ควรเลือกรา้นท่ีมคัคเุทศกไ์ดป้ระโยชนแ์ต่
เพียงอย่างเดียว ควรค านงึถึงจิตใจ ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย ท่ีส  าคญัควรแวะรา้นตามท่ีระบุในโปรแกรมหรอืตาม
เสน้ทางผ่านเท่านัน้

2.8.2  ก่อนถึงรา้นมคัคเุทศกค์วรแนะน าสินคา้ท่ีระลกึวา่มีอะไรน่าสนใจ ดแูละเลือกของที่มีคณุภาพได้
อย่างไร เตือนเรือ่งน า้หนกัเพราะอาจถกูชารจ์จากสายการบินในวนัเดินทางกลบั เตือนหรอืแนะน าเรือ่งการต่อรองราคา การ
เก็บใบเสรจ็ เพราะบางประเทศจะไดร้บัคืนภาษี

2.8.3 อย่าลืมนดัเวลาสถานท่ีขึน้รถใหช้ดัเจน

2.8.4  มคัคเุทศกอ์าจช่วยแนะน านกัท่องเท่ียวในการซือ้ของ แนะน าการต่อรองราคา โดยอาจช่วยต่อรองราคา
ใหน้กัท่องเท่ียวดว้ยก็จะเป็นการดีอย่างย่ิง



2.8.5 พยายามควบคมุเวลาไม่ใหน้กัท่องเท่ียวซือ้ของเพลิน จนตอ้งไปเรง่รบีในสถานที่อ่ืน

2.8.6  หลายครัง้ท่ีทางบริษัทไดก้ าหนดในรายการน าเท่ียวใหม้คัคเุทศกต์อ้งน าพานกัท่องเท่ียวไปซือ้สินคา้ท่ีระลึกใน
รา้นคา้ท่ีก าหนด  มคัคเุทศกก็์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงรา้นตามอ าเภอใจ  เน่ืองจากบรษัิทอาจมีขอ้ตกลงกันอยู่กบัทางรา้นคา้  

2.8.7 การแวะจอดซือ้ของท่ีระลึกในย่านตวัเมืองคนหนาแน่น ท่ีจอดรถอาจเป็นอุปสรรคส าคญั ดงันัน้ หลายครัง้ท่ี
มคัคเุทศกจ์ะตอ้งนดัหมาย นดัแนะจดุส่ง จดุขึน้รถท่ีต่างกนัดว้ยก่อนลงรถอย่าลืมนดัหมายเวลา และจุดขึน้รถ ท่ีส  าคญัให้
เตือนนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการตอ่รองราคาสินคา้ ระวงัพวกมิจฉาชีพ





2.9 ขั้นตอนการเขา้ท่ีพกัโรงแรม
2.9.1  ก่อนจบรายการน าเท่ียวในแต่ละวัน ควรอธิบายใหน้ักท่องเท่ียวทราบว่าวันถัดไปจะมีรายการ

อะไรบา้ง เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ตรยีมตวั  

2.9.2 ก่อนถึงท่ีพกัควรโทรศพัทยื์นยนัการเขา้พกั เวลาถึง จ านวนหอ้ง หมายเลขหอ้ง  รวมทั้งเวลาไปถึงกบั
ทางโรงแรมลว่งหนา้

2.9.3  มคัคเุทศกค์วรอธิบายการใชห้อ้งพกัการใชอ้ปุกรณต์่างๆ บนหอ้งพกั แนะน าขอ้มลูเก่ียวกบัท่ีพกัสิ่ง
อ  านวยความสะดวกในโรงแรมแทนพนกังานของโรงแรม เช่น การเปิดประตโูดยใชก้ญุแจหรือบตัร การเสียบการด์เพื่ อเปิด
หอ้งพกัและอปุกรณไ์ฟฟ้า การเขา้รหสั Wifi การใชอ้ปุกรณส์ิ่งของต่างๆ ในหอ้งพกั ไดแ้ก่ การเปิดปิดไฟหรอืโทรทศันจ์าก
หวันอน การเปิดปิดน า้ วิธีการใชโ้ทรศพัทภ์ายใน หรือการโทรไปต่างประเทศ การเปิดเตียงนอนเพื่อสอดตวัระหว่างผา้ปท่ีู
นอนและผา้ห่ม ไม่ควรนอนบนผา้คลมุเตียง การใชผ้า้ท าความสะอาดแต่ละชนิดเช่น ผา้เช็ดตวั ผา้เช็ดเทา้ ผา้เช็ดศีรษะ ผา้
เช็ดมือ การใชมิ้นิบาร ์อธิบายดว้ยว่ารบัประทานหรือเก็บสิ่งของอะไรจากหอ้งพกัไปแลว้ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย การใชบ้ริการใด
ในโรงแรม จะตอ้งถกูชารจ์ หรอืกิจกรรมอะไรที่ใหบ้รกิารฟรบีา้ง เช่น สระวา่ยน า้ เซาวน์่า การใหทิ้ปพนักงาน เป็นตน้ 





2.9.4 เมื่อถึงโรงแรมมคัคเุทศกค์วรทกัทายแนะน าตนเองกบัพนกังานโรงแรมเพ่ือขอรบักุญแจ โรงแรมจะจดัการลงทะเบียนล่วงหน้ า (Pre-
Register) พรอ้มกญุแจหอ้งพกัเตรยีมไวใ้ห ้ถา้บรษัิทสง่ใบรายช่ือผูเ้ขา้พกั (Rooming List)  มาแลว้ลว่งหนา้ พรอ้มความตอ้งการพิเศษ เช่น 
คนสงูอายใุหพ้กัชัน้ต ่าสดุใกลล้ฟิท ์ มคัคเุทศกส์อบถามถึงบรกิารต่าง ๆ ท่ีมีในโรงแรม (กรณีท่ีไมเ่คยมาพกั) เช่น การรบัประทานอาหารเชา้ท่ีหอ้งไหน 
ใชคู้ปองหรือไม่ มีอะไรน่าสนใจรอบๆ โรงแรมบา้ง ถา้มีกิจกรรมตอนค ่าก็แจง้ใหน้ักท่องเท่ียวทราบ  แต่ถา้ไม่มีกิจกรรมก็อ าจจะแนะน าสถานท่ีท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจในตอนกลางคืน แนะน าการเก็บทรพัยส์ินมีค่าในตูนิ้รภยัของโรงแรมก่อนออกจากหอ้ง บอกขอ้ควรระวงัทั่วไป หากนักท่องเท่ียว
ประสงคจ์ะออกไปเดินดูจุดท่ีน่าสนใจนอกโรงแรม โดยระหว่างการเดินทางมาถึงโรงแรมนั้นทางโรงแรมอาจมีเครื่องด่ืมตอ้นรบั (Welcome 
Drink)  ไวค้อยบรกิาร หลงัจากนัน้มคัคเุทศกจ์ะแจง้หมายเลขหอ้งพกัและมอบกญุแจใหก้บันกัท่องเท่ียว ตามแบบฟอรม์การจดัหอ้งพกัท่ีเตรยีมมา 
ควรใหแ้ขกท่ีมากลุ่มเดียวกันพักหอ้งใกลก้ัน ควรแจกกุญแจใหน้ักท่องเท่ียวสูงอายุก่อน นอกจากนีม้คัคุเทศกค์วรค านึ งถึงธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมของแขกผูใ้ชบ้ริการเขา้พกัดว้ย เช่น การจดัหอ้งพกัใหก้ับสามีภรรยาชาวญ่ีปุ่ นควรทราบว่าเขาไม่ช่ืนชอบหอ้ง Double Bedded 
Room แต่ควรจดัหอ้ง Twin-Bedded Room ซึ่งจะตรงขา้มกบันกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ จากนัน้มคัคเุทศกต์อ้งบอกหมายเลขหอ้งของตนให้
นกัท่องเท่ียวทราบดว้ย ท่ีส  าคญัไมค่วรลืมนดัแนะเวลาปลกุ เวลารบัประทานอาหารเชา้และเวลาออกเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเรียกเป็นสตูรการ
เดินทางเช่น 6-7-8 หรือ 7-8-9 ตามล าดับ การนัดเวลาดังกล่าวขึน้อยู่กับรายการน าเท่ียวของแต่ละวนัดว้ย มคัคุเทศกค์วรบอกถึ งการแต่งกายท่ี
เหมาะสมในการท่องเที่ยวในวนัถดัไป บอกนดัเวลาน ากระเป๋าเดินทางไวห้นา้หอ้งในวนัเช็คเอาท์ ส  าหรบัผูท่ี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ และไมป่ระสงค์
จะยกลงมาเอง รวมทัง้บอกจดุที่วางกระเป๋าไวท่ี้ลอบบี ้จากนัน้ใหพ้นกังานโรงแรมขนสมัภาระ โดยการขนสมัภาระไปยงัหอ้งพกัพนักงานจะดรูายช่ือ
จาก Rooming  List ใหต้รงกบัช่ือบน Tag ท่ีติดกระเป๋า โดยหวัหนา้ทวัรก็์ตอ้งอยู่ดแูลดว้ย จากนั้นมคัคุเทศกเ์ดินตรวจตามหอ้งพกั เผ่ือ
นกัท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือดแูลใหพ้นกังานขนสมัภาระขึน้หอ้งใหค้รบโดยเรว็ ฯลฯ 



2.9.5มคัคเุทศกค์วรใหร้ายช่ือนกัท่องเท่ียวกับทางฝ่ายตอ้นรบัของโรงแรม เผ่ือการติดต่อกับนักท่องเท่ียวและ
มคัคเุทศกก็์ควรมีส าเนาเก็บไวด้ว้ย

2.9.6แจง้เวลาท่ีจะใหท้างโรงแรมปลกุนกัท่องเท่ียว (Morning Call) และเวลาขนกระเป๋า

2.9.7ขณะท่ีรอใหน้กัท่องเที่ยวเขา้หอ้งพกัมคัคเุทศกอ์าจยืนคอยตรงลอบบีส้กัระยะเผ่ือนกัท่องเที่ยวมีปัญหาจะ
ลงมาสอบถามหลงัจากนัน้ใหเ้ดินส ารวจบรเิวณตวัโรงแรมว่ามีอะไรน่าสนใจ  เพื่อประโยชนใ์นการใหข้อ้มลูแก่นกัท่องเท่ียว

2.9.8ส าหรบักลางคืน มคัคเุทศกอ์าจพานกัท่องเท่ียวไปเที่ยวตามค าขอรอ้ง แต่ก็ตอ้งหดัปฏิเสธอย่างสภุาพบา้ง 
ถา้รูส้กึว่าตวัเองเหน่ือยและเพลีย หรอืมีงานท่ีตอ้งสะสาง ไม่ควรนอนดกึ ควรมีเวลาทบทวนงานในวนัรุ่งขึน้ หากเป็นการไป
เท่ียวตา่งประเทศและนกั ท่องเท่ียวตอ้งการเท่ียวชมเมือง ควรแนะน าใหน้กัท่องเท่ียวเก็บนามบตัรของโรงแรมท่ีพกัไวป้อ้งกนั
การพลดัหลง หรอือาจใชเ้ป็นบตัรน าใหแ้ท็กซี่น  าพากลบัสูท่ี่พกัไดอ้ย่างถกูตอ้ง

2.9.9ก่อนนอนทีมงานควรสรุปปัญหาการท างานท่ีผ่านมา พรอ้มหาวิธีป้องกันแก้ไข มัคคุเทศก์ควรบันทึก
รายการ เช็ครายละเอียดดา้นต่างๆ ใหร้อบคอบเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ เช่น เงินท่ีมีเหลือพอใชจ้่ายไหม มีค่าใชจ้่ายส่วนไหนท่ีตอ้ง
จ่ายเพิ่มเติม ประเมินผลการท างานท่ีผ่านมาว่ามีขอ้ผิดพลาดตรงไหน โปรแกรมในวนัถดัไปจะจดัสรรรายการเ ท่ียวอย่างไร 
จากนัน้พกัผ่อนใหเ้พียงพอ ตื่นขึน้มาดว้ยความสดช่ืนพรอ้มท างานดว้ยความกระชุ่มกระชวย 



2.9.10 เชา้วนัใหม่ มคัคเุทศกจ์ะตอ้งลงมาก่อนนกัท่องเท่ียว ดรูถว่าคนขบัและรถอยู่ในสภาพพรอ้มหรอืไม่  
จากนัน้ไปตรวจดหูรอืรอรบันกัท่องเท่ียวท่ีหอ้งอาหาร และคอยตรวจสอบวา่หอ้งไหนยงัไม่ลงมารบัประทานอาหาร ถา้เลย
เวลาท่ีก าหนด ควรโทรศพัทข์ึน้ไปตามท่ีหอ้งพกั

2.9.11 เม่ือถึงเวลาเช็คเอาท์ มคัคเุทศกค์วรดแูลเรือ่งการคืนกญุแจ การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายส่วนตวัจาก
นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้รกิารเป็นคา่โทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดื่มหรอืคา่อ่ืนๆ บนหอ้งพกั  มคัคเุทศกค์วรจดัการช าระค่าหอ้งพกั
ใหเ้รยีบรอ้ยโดยแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบลว่งหนา้ จะไดเ้ตรยีมยอดท่ีตอ้งช าระ โดยควรช าระเสียแต่เน่ินๆ เผ่ือเกิดปัญหาใดๆ 
จะไดแ้กไ้ขไดท้นั  

2.9.12 ก่อนออกเดินทาง มคัคเุทศกต์อ้งสอบถามย า้เตือนเรือ่งการลืมสิ่งของไวบ้นหอ้ง  หรอืการเผลอลืมน า
กญุแจติดตวัไปดว้ย จากนัน้บอกรายการท่องเท่ียวในวนันัน้ เม่ือพรอ้มแลว้จงึเริม่ออกเดินทาง





2.10 การปฏบิตัติ่อเพือ่นร่วมงานและพนักงานขับรถ

ในสว่นของเพ่ือนรว่มงานซึง่ไดแ้ก่ผูช้่วยมคัคเุทศก ์หรอืหวัหนา้ทวัรน์ัน้ ควรมีการพูดคยุวางแผนการท างาน
กนัเป็นระยะๆ ช่วยกนัสอดสอ่งดแูลนกัท่องเท่ียว ถา้มีอะไรผิดสงัเกตก็ควรมีการปรกึษาหารอืหาทางออกเพ่ือใหง้านเป็นไป
ดว้ยความราบรืน่ ในสว่นของพนกังานขบัรถ มคัคเุทศกค์วรปฏิบตัิตอ่เขาเสมือนท่ีปฏิบตัิตอ่นกัท่องเท่ียว ควรใหเ้กียรติและ
สรา้งมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีตอ่เขาตัง้แตแ่รกเจอ เพราะพนกังานขบัรถเป็นบคุคลหนึ่งที่สามารถเสรมิใหง้านประสบผลส าเรจ็ได ้
ถา้มคัคเุทศกป์ฏิบตัิตอ่เขาอย่างดีแลว้ เขาก็พรอ้มที่จะใหบ้รกิารท่ีดีตอบกลบัมาเช่นกนั  มคัคุเทศกไ์ม่ควรคาดหวงัใหเ้ขาตอ้ง
มาบรกิารตนอย่างดี โดยท่ีมคัคเุทศกมิ์ไดเ้ริม่ตน้ท่ีดีก่อน เน่ืองจากพนกังานขบัรถสว่นใหญ่ มกัเป็นลกูจา้งท่ีอาจมีวฒิุ 
การศกึษา หรอืจิตวิทยาการบรกิารไม่มากนกั ดงันัน้มคัคเุทศกท่ี์ดีควรเป็นฝ่ายเริม่ตน้สรา้งมนษุยสมัพนัธก่์อน เพ่ือใหง้าน
บรกิารเดินทางเป็นไปไดด้ว้ยดี การซือ้เครือ่งดื่มใหเ้ขาระหวา่งพกัรมิทาง การเชิญชวนใหเ้ขามารว่มทานอาหารกบัทีมงาน 
เป็นสิ่งที่มคัคเุทศกค์วรกระท า เป็นมารยาทท่ีดีท่ีจะสรา้งความประทบัใจใหก้บัเพื่อนรว่มงานไดอ้ย่างดี พนกังานขบัรถบาง
คนอาจเป็นเจา้ของรถเองบางคนมีประสบการเรือ่งเล่ามากมาย มคัคเุทศกมื์อใหม่หลายรายอาจไดพ้นกังานขบัรถเป็นพี่
เลีย้งประคบัประคองในการท างานไดเ้ป็นอย่างดีก็เป็นได ้ดงันัน้มคัคเุทศกจ์ึงควรใหค้วามส าคญับคุคลผูนี้เ้สมือนเพื่อน
รว่มงานท่ีตอ้งช่วยเหลือเอือ้เฟ้ือกนัอยู่เสมอ





2.11 การเดนิทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

2.11.1 ในวนัสดุทา้ยก่อนเดินทางกลบัถึงปลายทาง มคัคเุทศกค์วรใหน้กัท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม
การบรกิารดา้นตา่งๆ 

2.11.2 เม่ือใกลถ้ึงจุดหมายควรประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเท่ียวต่างๆ ของบริษัท กล่าวขอบคุณ
ทีมงานพนักงานขับรถ ขอบคุณนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวจากทางบริษัท  ขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมืออย่างดี
ตลอดการเดินทาง ขออภยัในบางสิ่งท่ีขาดตกบกพรอ่ง เชือ้เชิญใหเ้ขากลบัมาเท่ียวกบัเราอีก โดยการพดูปิดรายการก่อนการ
วางไมค ์ มคัคุเทศกอ์าจปิดรายการแบบพูดใหซ้ึง้กินใจ ปิดแบบสนุกสนาน ปิดแบบตลกสนุกสนาน ปิดแบบพูด เชิญชวน
ประชาสมัพันธก์ารบริการอ่ืนๆ จากทางบริษัท โดยการพูดปิดรายการทัวรค์วรน าแต่สิ่งท่ีดีๆ หยิบยกความประทับใจมา
พดูคยุ และเตือนนกัท่องเที่ยวใหต้รวจดสูมัภาระไม่ใหห้ลงลืม ทีมงานช่วยตรวจดอีูกครัง้ จากนัน้ก็กล่าวขอบคณุ และกล่าว
ค าอ าลาต่อนกัท่องเท่ียว 

2.11.3 พยายามรกัษาเวลาใหถ้ึงปลายทางตามก าหนด เพราะนกัท่องเท่ียวบางคนมีนดัหรอืภารกิจตอ้ง
รบีกลบัไปท างานใหท้นัตามก าหนด

2.11.4 นดัแนะทีมงานผูช้่วยเพ่ือเขา้ไปรายงานผลการท างานกบัทางบรษัิท





2.12 วิธีปฏบิตังิานของมัคคุเทศก ์– หลังจบทวัร์

2.12.1 ถา้ไม่เหน่ือยเกินไปมคัคเุทศกค์วรเขา้ไปรายงานผลกบัทางบรษัิททนัที อย่าปล่อยเวลาใหน้าน
เกินไปท่ีจะเขา้ไปเขียนรายงานกบับรษัิทท่ีว่าจา้ง มิฉะนัน้อาจท าใหเ้ราลืมๆขอ้ปลีกย่อยไปได ้โดยเฉพาะเวลาท่ีเราไปรบัทวัร ์
ชดุตอ่ไปแลว้ท าจนเสรจ็ เราจะเริม่งงๆ แลว้ การเขียนรายงานพรอ้มแจงคา่ใชจ้่าย สว่นมากบรษัิทตา่งๆ ก็จะมีแบบฟอรม์
ของบรษัิทท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีอาจจะพอคลา้ยๆ กนับา้ง แตกต่างกนับา้ง ก็ตอ้งศกึษาดู

2.12.2 เขียนรายงานสง่บรษัิท make tour report และเคลียรค์่าใชจ้่าย clear finance 
รวมถึงอปุกรณใ์นการน าเท่ียวคืนแก่บรษัิท

2.12.3 รวบรวมสง่แบบสอบถาม สรุป รายงานผล ใหข้อ้เสนอแนะการท างานกบัสถานประกอบการ
ต่างๆ ท่ีผ่านมากบัทางบรษัิท 

2.12.4  ท าแบบบนัทกึลกูคา้ท่ีประทบัใจ create guest history ขอ้นีไ้ดป้ระโยชนม์าก คือ
การไดจ้ดัท าแฟ้มขอ้มลูประวตัิลกูคา้ท่ีเราถือว่าพิเศษส าหรบัเรา และหรอืลกูคา้ท่ีมีแนวโนม้ว่าจะกลบัมาอีก หรอืลกูคา้ท่ีมี
ศกัยภาพในการแนะน าคนมาให ้หรอืสง่ทวัรม์าใหเ้ราไดใ้นวนัขา้งหนา้ ลกูคา้พวกนีจ้ดัส่งการด์อวยพร จดหมาย หรอืของ
เลก็ๆนอ้ยๆใหเ้ขาเสมอๆ Show your gratitude to Clients’ บางคนถึงขนาดโทรไปอวยพรวนัเกิดเองถึง
ต่างประเทศเลย ในที่สดุแลว้ไดผ้ลท่ีดี



3. หนา้ท่ีในการสง่ออกนกัท่องเท่ียว (Transfer–Out) หลงัจากนกัท่องเท่ียวจบสิน้โปรแกรมท่องเท่ียวแลว้ มคัคเุทศกห์รือผูน้  าเท่ียว 
(Transfer  Guide) ก็จะตอ้งน านกัท่องเที่ยวไปสง่ยงัท่าอากาศยาน ท่าเรอื สถานีรถไฟ หรอืสถานีเดินรถ (ขนสง่) เพ่ือเดินทางกลบั กรณี
นกัท่องเที่ยวมีหวัหนา้ทวัรม์าดว้ย มคัคเุทศกก็์จะตอ้งช่วยเหลือหวัหนา้ทวัรใ์นการสง่ออกหรอืสง่นกัท่องเท่ียวกลบัประเทศ สว่นนกัท่องเท่ียวที่ขอใช้
บรกิารเฉพาะการใหไ้ปสง่ ซึ่งตอ้งใชม้คัคเุทศกร์บัสง่หรอื Transfer Guide ก็อาจใชแ้นวปฏิบตัิเดียวกนัดงันี ้คือ

3.1 ตรวจสอบยืนยนับตัรโดยสาร ควรยืนยนัก่อนเวลาเดินทางไมน่อ้ยกว่า 72 ชั่วโมง กรณีไปเครื่องบนิ

3.2 ตรวจสอบเวลาออกที่แน่นอนของเท่ียวบนิ 

3.3 ตรวจสอบ นดัแนะเวลากบัคนขบัรถเพ่ือรบันกัท่องเท่ียวไปสง่ยงัสนามบนิ

3.4 ดแูลการคืนหอ้งพกั (Check-Out) ของนกัท่องเท่ียวใหเ้ป็นไปดว้ยความ เรยีบรอ้ย  ตรวจสอบย า้เตือนเรื่องสมัภาระไมใ่ห้
หลงลืม

3.5 น านกัท่องเที่ยวไปสง่ยงัท่าอากาศยาน ก่อนเครื่องบนิออกอย่างนอ้ย 2 ชั่วโมง ย า้เตือนไมใ่หเ้ขาลืมสิ่งของ

3.6 ดแูลการ Check-In หรอืการตรวจบตัรท่ีนั่งของนกัท่องเท่ียว ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ดแูลการ
เอ็กซเรย์ การชั่งน า้หนกักระเป๋า อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบบตัรโดยสารผ่านขึน้เครื่อง (Boarding Pass) กรณีนกัท่องเที่ยวมีหวัหนา้
ทวัรม์าดว้ย มคัคเุทศกต์อ้งประสานกบัหวัหนา้ทวัร ์เรื่องเอกสารสมัภาระตา่งๆ ไมใ่หห้ลงลืม เช่น พาสปอรต์ ใบตรวจคนเขา้เมือง  ใบส าแดงสิ่งของ
ต่อศลุกากร การขอคืนภาษี ฯลฯ

3.7 มคัคเุทศกก์ลา่วขอบคณุต่อนกัท่องเท่ียวที่ใชบ้รกิาร กลา่วค าอ าลาและเชือ้เชญิใหเ้ขากลบัมาเท่ียวอีก ขอบคณุอ าลาหวัหนา้ทวัร ์
ตรวจสอบเอกสารสิ่งของไมใ่หห้ลงลมือีกครัง้ จากนัน้กลบัเขา้ไปรายงานบรษัิท น าของที่เบกิใช ้ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเหลือ ระหว่างการน าเที่ยวคืนบรษัิท



การปฏบิตัหิน้าทีน่ าเทีย่วไปต่างประเทศ

ในฐานะตัวแทนของบริษัทน าเท่ียว กรณีท่ีตอ้งน านักท่องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวยังต่างประเทศ (Outbound 
Tour) มคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัรจ์ะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในการอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานทัง้ขาออกจากประเทศ
ไทย และขาเขา้ในต่างประเทศ จนกระทั่งกลบัเขา้ประเทศไทยอีกครัง้ในวนัเดินทางกลบั ขัน้ตอนในการอ านวยความสะดวก 
ณ ท่าอากาศยานของมคัคเุทศก ์Outbound กบัมคัคเุทศก ์Inbound จะต่างกนัตรงท่ี มคัคเุทศก ์Outbound ใน
นามหวัหนา้ทวัรห์รือตวัแทนของบริษัทน าเท่ียว จะตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหก้ับนกัท่องเท่ียวตัง้แต่รบัสมัภาระ ติด 
Tag  เช็คอินตั๋ว ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการออกต่างประเทศ จนขึน้เครื่องบินและรว่มเดินทางไปยงัประเทศจุดหมาย
ปลายทางกบันกัท่องเที่ยว และเมื่อพบมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินหรอื Local Guide ในประเทศปลายทางแลว้  มคัคเุทศกก็์จะ
กลายสภาพเป็นหวัหนา้ทวัร ์(Tour Leader) คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งทั่วไป ปลอ่ยใหม้คัคเุทศกท์อ้งถ่ินท าหนา้ที่
เป็นมคัคเุทศกต์่อไป  ยกเวน้ไปน าเท่ียวในประเทศท่ีไม่มี Local Guide ตวัแทนของบริษัทน าเท่ียวก็จะตอ้งเป็นทัง้
หวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกน์ าเท่ียวไปในคราวเดียวกัน  ส่วนมัคคเุทศก ์ Inbound นัน้จะเนน้การใหข้อ้มลูท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ส่วนกระบวนการต่างๆ ณ ท่ีท่าอากาศยานนัน้ สามารถท าไดเ้พียงไปรบัส่ง ณ ตรงจุดเช็คอินตั๋ วเดินทาง  
ช่วยดแูลเรื่องการเช็คอินตั๋วเดินทางและโหลดสมัภาระเท่านัน้ ขัน้ตอนหลงัจากนัน้ก็จะเป็นหนา้ท่ีของนกัท่องเท่ียวหรือของ
หวัหนา้ทวัรท่ี์น าคณะมา และต่อไปนีจ้ะเป็นขัน้ตอนการท าหนา้ที่ ณ ท่าอากาศยานในการน านกัท่องเที่ยวไปยงัต่างประเทศ
ของมคัคเุทศก ์Outbound 



1. การท าหนา้ท่ี  ณ  ท่าอากาศยานไทยในการน านกัท่องเท่ียวไปต่างประเทศ

ก่อนการเดินทางเป็นเวลาหลายวนั มคัคเุทศกห์รอือีกฐานะหนึ่ง คือ หวัหนา้ทวัรต์อ้งตรวจสอบเอกสารสมัภาระท่ี
ตอ้งใชใ้นการเดินทางไปต่างประเทศใหพ้รอ้ม  ซึง่ประกอบไปดว้ยหนงัสือเดินทาง บตัรโดยสารเครือ่งบิน วีซ่า (ในกรณีไปใน
ประเทศท่ีตอ้งขอวีซา่) ใบรายการของบคุคลซึง่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจกัร (ใบ ต.ม.6) และตอ้งตรวจสอบเอกสาร 
สมัภาระของบรษัิท ของตวัมคัคเุทศกเ์อง สว่นของนกัท่องเท่ียวมคัคเุทศกต์อ้งย า้เก่ียวกบัน า้หนักตามท่ีสายการบินก าหนด 
และเม่ือถึงก าหนดการเดินทางมคัคเุทศกค์วรปฏิบตัิดงันี ้

1.1 นดันกัท่องเท่ียวก่อนเครือ่งบินออกอย่างนอ้ย 2 - 3 ชั่วโมง และเม่ือนกัท่องเท่ียวเริม่เดินทางมาถึง ณ จดุนดั
บรเิวณดา้นหนา้ก่อนทางเขา้เช็คอินบตัรโดยสาร มคัคเุทศกต์อ้งกลา่วทกัทายสวสัดีแนะน าตวัสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์จากนัน้ท า
การติด Tag ท่ีสมัภาระแสดงความเป็นเจา้ของ รายละเอียดบน Tag ควรมีขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือสกลุ ท่ีอยู่ จดุหมายปลายทาง
ท่ีจะไป มคัคเุทศกต์อ้งช่วยตรวจสมัภาระของนกัท่องเท่ียว ท่ีจะน าเขา้ใตท้อ้งเครือ่งบินโดยดแูลใหผ้่านการชั่งน า้หนกั หนา้
เคานเ์ตอรต์รวจบตัรโดยสาร เม่ือชั่งน า้หนกัเจา้หนา้ท่ีสายการบินจะติดบตัรติดกระเป๋า (Baggage Claim Tag) สว่น
หนึ่งติดท่ีกระเป๋าเพื่อไดส้ง่ไปยงัจดุหมายปลายทาง อีกสว่นหนึ่งจะใหก้บัผูโ้ดยสารเพ่ือน าไปรบักระเป๋าท่ีปลายทาง  โดย
ก่อนการเช็คอินมคัคเุทศกค์วรน าสมัภาระมากองรวมเป็นแถวหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอินเพ่ือใหส้มัภาระอยู่เป็นกลุม่เดียวกนั ย า้
เตือนเรือ่งสิ่งของท่ีจะน าติดตวัขึน้เครือ่งแก่นกัท่องเท่ียววา่ ตอ้งไม่เป็นสิ่งของตอ้งหา้มท่ีอาจถกูตรวจจบัโดยเครือ่งสแกน เช่น 
มีด วตัถมีุคม วตัถโุลหะบางชนิด ของเหลว เป็นตน้ มิเช่นนัน้อาจ ถกูรบิและอาจไม่ไดค้ืน 



1.2 ในระหว่างหรือก่อนท่ีนกัท่องเที่ยวเริ่มทยอยมา มคัคเุทศกจ์ะน าบตัรโดยสารเครื่องบินไปเช็คอิน ถา้มาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ใหอ้าจเขา้เช็คอินช่องเคานเ์ตอรท่ี์เขียนว่า Check-In Group (มีบางสนามบิน) เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีสายการบินออก
บตัรท่ีนั่ง (Boarding Pass) โดยมคัคเุทศกต์อ้งน าสมัภาระของนกัท่องเที่ยวแต่ละคนขึน้ชั่งน า้หนกั เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจเช็คว่ากระเป๋าของนักท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละใบมีน า้หนักเกินกว่าก าหนดหรือไม่  มัคคุเทศกค์วรย่ืนบตัรโดยสาร
ส าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีมาดว้ยกนัแนบไปพรอ้มกนั (ใครจะนั่งดว้ยกนัก็ควรย่ืนพาสปอรต์ไปพรอ้มกนั) และบอกทางเจา้หนา้ที่
สายการบินเก่ียวกับท่ีนั่ง เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีมาดว้ยกันไดน้ั่ งใกลก้ัน เม่ือไดบ้ัตรท่ี นั่งมาแลว้มัคคุเทศก์ควรเรียกช่ือ
นกัท่องเที่ยวใหม้ารบัดว้ยตวัเอง เม่ือใหค้รบทกุคนแลว้ ควรอธิบายเก่ียวกบัเรื่องการเดินทางโดยเครื่องบิน ควรบอกเรื่องช่ือ
สายการบิน เท่ียวบิน (Flight No.) หมายเลขท่ีนั่ง (Seat No.) เวลาขึน้เครื่องบิน (Boarding Time)  
หมายเลขทางขึน้เครื่องบิน (Gate No.) จากนัน้ควรอธิบายถึงการใชเ้อกสารแต่ละชิน้ท่ีจ าเป็นส าหรบัการออกไป
ต่างประเทศ โดยอธิบายกระบวนการในการออกนอกราชอาณาจกัร และย า้ว่านกัท่องเที่ยวคนใดไม่มั่นใจในขัน้ตอนต่างๆ ก็
ใหร้อเขา้ไปพรอ้มกับมัคคุเทศก ์ จากนัน้ใหย้  า้ถึงเวลาขึน้เครื่อง และย า้ถึงหมายเลขทางขึน้เครื่องใหช้ดัเจนอีกครัง้ อาจ
อธิบายสิ่งของท่ีสามารถหาซือ้ไดใ้น Duty Fee

บางกรณี หากบริษัทน าเท่ียวใชบ้ริการของสายการบินท่ียงัไม่ไดร้ะบุท่ีนั่งมาให ้เม่ือมาท าการ Check-In แลว้
มคัคเุทศกอ์าจตอ้งจดัที่นั่งใหแ้ขกไดน้ั่งใหม่ในกรณีท่ีไดท่ี้นั่งกระจดักระจาย (กรณีนีอ้าจเจอบ่อยหากมาท าการเช็คอินล่าชา้
และท่ีนั่งบนเครือ่งหนาแน่น)



1.3 หลงัจากท่ีอธิบายเก่ียวกบัเอกสาร และกระบวนการต่างๆ เสรจ็แลว้ มคัคเุทศกจ์ะตอ้งเริ่มน านกัท่องเที่ยวเดินเขา้ไปยงั
หอ้งพกัผูโ้ดยสารท่ีรอขึน้เครื่อง โดยจะผ่านด่านตรวจหนงัสือเดินทาง-ตั๋วเครื่องบิน และรบัการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางเพื่อออก
ต่างประเทศ พรอ้มย่ืนใบตรวจคนเขา้เมืองเพื่อออกต่างประเทศโดยเจา้หนา้ท่ีจะดึงส่วนนีเ้ก็บไว้(ปัจจบุนัมีระบบการตวจคนเขา้-ออก
เมืองแบบสแกนพาสปอรต์และลายนิว้มือ(นิว้ชื)้ โดยไม่ตอ้งผ่านเจา้หนา้ท่ีในช่องปกติซึง่จะรวดเรว็กวา่ ซึง่มีใชก้นัในหลายประเทศแลว้) 
โดยนกัท่องเท่ียวอาจโดนสุม่ตรวจสิ่งของตอ้งหา้ม และของตอ้งก ากดัออกนอกประเทศหากตอ้งสงสยั หรอืเดินผ่านเครื่องสแกนแลว้ไม่
ผ่านมีสญัญานดงัขึน้

1.4 มัคคุเทศกน์  านักท่องเท่ียวเดินทางเขา้หอ้งพักผูโ้ดยสารก่อนขึน้เครื่อง โดยผ่านการตรวจคน้อาวุธและวตัถุระเบิด 
ของเหลวของตอ้งหา้ม(อีกครัง้หากมี) โดยพนกังานตรวจคน้ของการท่าอากาศยาน จะท าการตรวจคน้สิ่งของดงักล่าวก่อนเขา้สู่หอ้งพกั
ผูโ้ดยสาร จากนัน้ย่ืนบตัรโดยสารใหเ้จา้หนา้ท่ีสายการบินเพื่อเขา้ไปนั่งรอในหอ้งพกัก่อนขึน้เครือ่ง

1.5  เม่ือถึงเวลาขึน้เครื่องบินมัคคุเทศกค์วรเดินน านักท่องเท่ียวผ่านการตรวจบตัรท่ีนั่งบนเครื่องโดยพนักงานสายการบินจะ
ประจ าท่ีประตทูางออก จะท าหนา้ท่ีตรวจบตัรท่ีนั่งว่าผูโ้ดยสารขึน้เครื่องถกูตอ้งหรือไม่ จากนัน้เม่ือเขา้สู่บนเครื่องบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย 
มัคคุเทศกค์วรช่วยเหลือและบอกถึงจุดท่ีนั่งของนักท่องเท่ียวแต่ละคน ช่วยน าของเก็บวางบนชัน้วางเหนือศีรษะใหเ้รียบรอ้ย เม่ือ
นกัท่องเท่ียวมีท่ีนั่งเป็นท่ีเรียบรอ้ยถือว่าเป็นอนัสิน้สดุขัน้ตอนกระบวนการขาออก และเม่ือเครื่องบินบินขึน้ไปไดส้กัระยะ และกัปตนั
อนุญาตใหป้ลดเข็มขดัลกุขึน้เดินไปมาได ้มคัคเุทศกก็์ควรเดินดแูลสอบถาม ทกัทายสรา้งมนุษยสมัพนัธก์ับนักท่องเท่ียวเป็นระยะๆ 
และเม่ือไปถึงยงัประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทาง มคัคเุทศกจ์ะตอ้งน านกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศโดยผ่านขัน้ตอนต่ างๆ ดงัท่ีจะกล่าว
ต่อไป



2. การท าหนา้ท่ี ณ ท่าอากาศยานในการน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวในตา่งประเทศ

กรณีน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปท่องเท่ียวในตา่งประเทศ จะมีขัน้ตอนคือ นกัท่องเท่ียวจะตอ้งเตรยีมเอกสาร ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง 
ใบรายการของบคุคลซึง่เดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัรใบส าแดงรายการสิ่งของผูโ้ดยสารของกรมศลุกากร(ประเทศสว่นใหญ่ใชก้ารสุม่
ตรวจหมดแลว้) บางประเทศอาจตอ้งมีใบตรวจสขุภาพดว้ย และเม่ือเครือ่งบินลงจอดเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ขัน้ตอนตอ่ไปคือ แนวปฏิบตัิใน
ภาพรวมในการน านกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ คือ

2.1 เม่ือลงจากเครือ่งแลว้ มคัคเุทศกน์ านกัท่องเท่ียวแสดงหนงัสือเดินทางและใบรายการของบคุคล ต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
รบัการตรวจลงตราหนงัสือเดินทาง ณ บรเิวณเคานเ์ตอรเ์จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ระหวา่งเดินไปรบัสมัภาระตามสายพานท่ีท่าอากาศ
ยาน สนามบินบางแห่งอาจตอ้งนั่งรถไฟฟ้าไปอาคารผูโ้ดยสารอีกอาคารเพื่อรบัสมัภาระ เช่น ท่ีสนามบินปักก่ิง  สนามบินกรุงโรมเป็นตน้

2.2 น านกัท่องเท่ียวรบัสมัภาระ โดยตอ้งสงัเกตว่าจะตอ้งไปรบัสมัภาระจาก สายพานใด โดยดจูากจอ Terminal ท่ี
ปรากฏอยู่ตามจดุท่ีสงัเกตไดง้่ายทั่วบรเิวณก่อนถึงสายพานรบัสมัภาระ เม่ือสมัภาระเคลื่อนมามคัคเุทศกค์วรน าออกมาวางรวมกนัเพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวไดม้าตรวจสอบ รบัสมัภาระของตน รวบรวมตรวจสอบสมัภาระ นกัท่องเท่ียวใหค้รบ

2.3 จากนัน้น านกัท่องเท่ียวผ่านการตรวจสมัภาระ โดยอาจโดนสุม่ตรวจเป็นบางคนโดยเจา้หนา้ท่ีศลุกากรของแตล่ะ
ประเทศ(ในกรณีกลบัเขา้ประเทศในวนัเดินทางกลบั) แตห่ากเป็นวนัเดินทางระหว่างไปเท่ียว เม่ือรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ี
อาจไม่ตรวจสมัภาระอีกเพราะถือว่าไดร้บัการตรวจก่อนขึน้เครือ่งแลว้ในวนัขามาแลว้ 



3. การท าหน้าที ่ณ ทา่อากาศยานในการน านักทอ่งเทีย่วกลับประเทศ

กรณีวันเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิน้ภาระกิจดา้นการท่องเท่ียวแลว้ มัคคุเทศก ์หรือหัวหนา้ทั วร ์ควรแนะน า
ช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวจดัระเบียบสมัภาระ เน่ืองจากขากลบันกัท่องเที่ยวทกุคนตอ้งมีสิ่งของสมัภาระมากขึน้จากการซือ้ของท่ีระลึก
ฝากคนทางบา้น ควรย า้และอธิบายพรอ้มช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวในการท าเรื่องการคืนภาษี กรณีมีนกัท่องเที่ยวซือ้สินคา้และไดภ้าษี
คืน แนะน าการแพ๊ค-จดักระเป๋าใหม่ใหน้  า้หนกัไม่เกินท่ีสายการบินก าหนด แนะน าการจดั-ถือสมัภาระขึน้เครื่องเพื่อไม่ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจจบัปรบั ยึดสินคา้หรือสิ่งของ โดยเฉพาะจากการโดนศลุกากรสุ่มตรวจเจอของท่ีซือ้มาและอาจตอ้งเสียภาษี  จากนัน้ก็ท าการ
เช็คอิน โหลดสัมภาระ อธิบายตั๋วโดยสารเก่ียวกับ เวลาขึน้เครื่อง เท่ียวบิน และ Gate ขึน้เครื่อง และปฏิบัติขั้นตอนอ่ืนๆ 
เช่นเดียวกบัการน านกัท่องเท่ียวเขา้ไปเท่ียวในตา่งประเทศ

ในกรณีท่ีกลบัเขา้ประเทศไทยใหย้  า้นกัท่องเท่ียววา่หากไม่มีของตอ้งเสียภาษีอากร ของตอ้งหา้ม ของตอ้งก ากดัใหเ้ดินผ่านช่อง
เขียว(ไม่มีของตอ้งส าแดง) หากมีสิ่งของตอ้งเสียภาษีอากร หรือไม่แน่ใจว่าของเหล่านีต้อ้งเสียภาษีอากรหรือไม่ ใหย่ื้นใบส าแดง
สิ่งของผูโ้ดยสารแก่เจา้หนา้ท่ีศลุกากรในช่องแดง (มีของตอ้งส าแดง) ก่อนหนา้นัน้ควรย า้เตือนนกัท่องเที่ยวว่าในกรณีลกัลอบน าของ
ท่ีตอ้งเสียภาษีอากรผ่านทางช่องเขียวแลว้ถกูเจา้หนา้ท่ีจบัได ้ นกัท่องเที่ยวจะตอ้งถกูรบิสิ่งของและอาจถกูปรบัตามอตัราภาษีของ
สินคา้แต่ละประเภทดว้ย 











การท าหน้าทีข่องหวัหน้าทวัรช์าวไทย

กรณีท่ีตอ้งน าทวัรค์นไทยไปเท่ียวยงัต่างประเทศ ถา้ไปประเทศในแถบเอเชียเราจะเรียกตวัแทนของบริษัทน าเ ท่ียวว่าหวัหนา้
ทวัร ์ เน่ืองจากประเทศหรอืเมืองท่องเที่ยวในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กมัพชูา ฯลฯ 
มกัมีมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (Local Guide) เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่นกัท่องเที่ยว เช่นเดียวกบัประเทศไทยที่ถา้มีกรุป๊ทวัรช์าวต่างชาติมา
เท่ียวในประเทศ เขาก็ตอ้งใชบ้ริการมคัคเุทศกท่ี์เป็นคนไทยเท่านัน้ โดยเฉพาะการเขา้เย่ียมชมในพระราชวงั วดัวาอารามท่ีส าคญั  
หัวหน้าทัวรค์นไทยท่ีน าทัวรไ์ปต่างประเทศก็เช่นเดียวกันจะตอ้งอาศัยมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ในการบรรยายให้ ข้อมูลความรูก้ับ
นกัท่องเท่ียว หวัหนา้ทวัรค์นไทยจะมีหนา้ท่ีหลกัๆ คือบริการและอ านวยความสะดวกในสถานท่ีต่างๆ เช่น ท่ีสนามบิน ท่ีพักแรม  
รา้นอาหาร ฯลฯ โดยหัวหน้าทัวรอ์าจพูดข้อมูลเสริมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินได้บ้างในกรณีท่ีมัคคุเทศก์ท้องถ่ิ นพูดแล้วไม่กระจ่าง
นกัท่องเท่ียวไม่เขา้ใจ  หรอืพดูในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูท่ีตนถนดั หวัหนา้ทวัรอ์าจมีหนา้ที่หลกัอีกอย่างคือเป็นผูท่ี้คอยสรา้งบรรยากาศใน
การท่องเท่ียวดว้ยการสรา้งกิจกรรมระหว่างการเดินทาง เพราะหวัหนา้ทวัรค์นไทยจะรูนิ้สยั สิ่งท่ีชอบหรือไม่ชอบของคนไทยดีกว่า
มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินชาวตา่งประเทศ  

กรณีตอ้งน าเท่ียวไปในบางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยโุรป ส่วนใหญ่จะไม่มีมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  หวัหนา้ทัวรค์นไทยตอ้ง
ท าหนา้ที่เป็นมคัคเุทศกเ์อง ดงันัน้การไปน าเท่ียวในยโุรปผูน้  าทวัรจ์ะท าหนา้ที่เป็นทัง้หวัหนา้ทัวร ์และมคัคเุทศกไ์ปในคราวเดียวกนั 
และตอ่ไปนีเ้ป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนการเดินทางไปต่างประเทศของผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศก ์



1. ควรศกึษาขอ้มลูจากรายการน าเท่ียววา่ตอ้งไปที่ไหนก่อนหลงัอย่างไร เม่ือถึงสนามบินตอ้งไปพบหรอืติดต่อประสานกบัใคร 
โดยศกึษาจากรายการน าเท่ียวท่ีเป็นปัจจบุนั (Final Itinerary) ประกอบ

2. ตรวจสอบและเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศใหพ้รอ้ม ไดแ้ก่ ใบตรวจคนเขา้เมือง หนงัสือเดินทาง ท า
วีซา่ ใบตรวจสขุภาพ(ส าหรบับางประเทศ) ใบส าแดงสิ่งของต่อศลุกากร บตัรโดยสารเครื่องบิน ตอ้งตรวจสอบใหค้รบ ตรวจสอบดวู่ามี
นกัท่องเท่ียวตอ้งการกลบัเองหรอืแยกเดินทางไปเองบา้งตรงนีต้อ้งระวงั โดยเฉพาะการไปประเทศสหรฐั อเมรกิา แคนาดา ซึ่งส่วนหนึ่ง
จะนิยมไปเย่ียมญาติ อาจมีการแยกตั๋วไปกลบัเอง มคัคุเทศกอ์าจเป็นธุระตรงนีใ้ห ้โดยการเตรียมเอกสารทัง้หลาย มัคคเุทศกต์อ้ง
ตรวจสอบ และกรอกขอ้มลูแทนนกัท่องเที่ยวทกุอย่างใหถ้กูตอ้งดว้ยตวับรรจง นกัท่องเที่ยวเพียงแต่เซ็นช่ือก ากบัใหเ้หมือนในหนงัสือ
เดินทางเท่านัน้

3. กรณีไปเป็นกรุ๊ปใหญ่ หรือเป็นหมู่คณะเดียวกัน มัคคุเทศกค์วรนัดแนะกลุ่มนักท่องเท่ียวเพื่อให้การปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทาง เพื่อเป็นการบอกกล่าวแนวปฏิบตัิในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อปอ้งกนัปัญหาที่อาจเกิดขึน้ เช่น เรื่ องการเตรยีมสิ่งของ
เครือ่งใช ้มารยาทในการเขา้ชม การแต่งกาย อาหารการกิน ขนบธรรมเนียมประเพณี การใชชี้วิตในตา่งแดน ภมิูอากาศ เป็นตน้



4. เตรยีมขอ้มลูดา้นการท่องเท่ียวของประเทศนัน้ โดยเฉพาะในการไปในประเทศที่ไม่มีมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ขอ้มูลเรื่องสภาพอากาศ 
ความแตกต่างเรื่องของเวลา เรื่องภาษาถ่ินอย่างง่าย เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการท่องเที่ยว Do and Don’t ในสถานท่ีหรอืประเทศ
ต่างๆ  รวมถึงควรศกึษากฎหมายของประเทศ ระเบียบขอ้บงัคบัประเพณีปฏิบตัิในแตล่ะแหลง่ท่องเท่ียวดว้ย

5. เบิกเงินค่าใชจ้่ายในการเดินทางกบัทางบรษัิท โดยมากจะเป็นค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าของขบเคีย้ว ค่าภาษีสนามบิน 
ซึง่คา่ใชจ้่ายสว่นนีบ้รษัิทจะเป็นผูเ้ตรยีมไวใ้ห ้ส่วนคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทางบรษัิทจะท าการโอนเงินใหแ้ก่บรษัิทตวัแทนในต่างประเทศ  เพื่อ
เป็นคา่รถน าเท่ียว ค่าเขา้ชม คา่อาหาร คา่ท่ีพกั ทัง้หมดแลว้ บรษัิทจะไม่คอ่ยใหห้วัหนา้ทวัรพ์กเงินไปเป็นจ านวนมาก จากนัน้ก็เคลียร ์
ปัญหาขอ้สงสยัต่างๆ ใหเ้รยีบรอ้ย

6. เตรียมสิ่งของเครื่องใช ้และอาหารท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะการไปเท่ียวในหลายประเทศ เช่น จีน  เกาหลีใต ้ญ่ี ปุ่ น ฯลฯ 
เน่ืองจากประเทศเหล่านีร้สชาติอาหารไม่ถูกปากคนไทย หัวหนา้ทัวรค์นไทยตอ้งเตรียมอาหารแหง้พวกน า้พริก น า้ปลาพริก(น า
สว่นผสมไปปรุงเอง) หรอือาหารกระป๋องที่พกพาง่ายเผ่ือไว ้

7.  พึงระลึกเสมอว่า การท าหนา้ท่ีหัวหนา้ทวัรน์ัน้ก็เปรียบเสมือนการท าหนา้ท่ีควบคู่เทียบเคียงกับการท างานมคัคเุทศก์
เสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาเราน าคณะทวัรไ์ปเจอมคัคเุทศกมื์อใหม่หวัหนา้ทวัรท่ี์มีประสบการณก็์ตอ้งช่วยประคบัประคอง หรือ
กรณีตอ้งไปน าเท่ียวเป็นมคัคเุทศกเ์องในบางประเทศท่ีมคัคเุทศกมิ์ไดเ้ป็นอาชีพสงวน หวัหนา้ทวัรผ์ูน้ั้นก็ตอ้งท าหนา้ที่ทัง้สองอย่างไป
ในคราวเดียวกนัคือเป็นทัง้หวัหนา้ทวัรแ์ละเป็นทัง้มคัคเุทศก์


