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การลดต้นทนุในการจดัน าเท่ียว

ฉันทชั  วรรณถนอม



z 1. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านอาหาร  โดยมากอาหารที่เป็นสากลส าหรบั

การจดัน าเที่ยวคือบฟุเฟ่ต์ (Buffet) แต่หลายโอกาสก็อาจเป็นอาหารลกัษณะแบบชดุรายการ
(Set Menu) หรือเป็นการรบัประทานอาหารพรอ้มชมการแสดง ทางรา้นมกัคิดราคาต่อหัว
กรณีรบัประทานแบบบุฟเฟตอ์าจมีฟรีหรือใหพิ้เศษส าหรับเด็ก หรือถา้จัดเป็นแบบชุดรายการ

(Set Menu) ก็อาจคิดราคาเป็นต่อหวั หรือคิดเป็นโต๊ะก็ไดข้ึน้อยู่กับนโยบายของทาง
รา้นอาหาร ราคาค่าอาหารจึงไม่สามารถก าหนดรูปแบบตายตวัได ้อาจจะถูกหรือแพงจะขึ ้นอยู่
กบัช่ือเสียงท าเลที่ตัง้ของรา้น ปริมาณ และรสชาติของอาหาร การลดตน้ทุนดา้นอาหารที่ผูจ้ดัน  า

เที่ยวควรค านงึในเรื่องต่างๆ ดงันี ้



z - ลดตน้ทุนโดยผูจ้ดัรายการหรือบริษทัน าเท่ียวผลิตอาหารเอง โดยเฉพาะ
อาหารว่างในวนัออกเดินทาง เน่ืองจากสามารถจดัเตรียมเองไดง่้าย หรืออาหารม้ือท่ี
ตอ้งรับประทานแบบปิคนิค  กรณีการจดัน าเท่ียวไปในถ่ินทุรกนัดาร เช่น เดินป่า 
หรือไปในท่ีๆ ไม่สามารถหาสถานท่ีหรือร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารได ้เช่น 
ไปด าน ้ าดูปะการังในทะเล การเตรียมอาหารแบบปิคนิคก็จะช่วยในการประหยดั
ค่าใชจ่้าย และเวลาไดอ้ย่างดี ตวัอย่างอาหารแบบปิกนิค เช่น ขนมปังแซนวิส 1 ช้ิน 
กบัน ้าผลไม ้1 กล่องหรือส้ม 1 ผล เป็นตน้

- ควรเลือกร้านท่ีสามารถรองรับการมาใชบ้ริการจากบริษัทน าเท่ียว ควร

เลอืกรา้นทีม่อีาหารใหเ้ป็นอภนิันทนาการแก่ทมีงานน าเทีย่วและพนักงานขบัรถ

ดว้ย



z - คิดเสียว่าไม่จ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารอยา่งดีทุกม้ือ แต่ม้ือสุดทา้ยควรให้

ประทบัใจมากท่ีสุด

- ควรมีบางม้ือท่ีให้นักท่องเท่ียวได้หารับประทานเองบา้ง(ลดจ านวนม้ือ) 

เพื่อใหเ้ขาไดมี้อิสระในการท่องเท่ียวและหาอาหารรับประทานเองตามใจชอบ



z - อาจลดปรมิาณอาหาร(กรณีเป็นเซ็ทเมนู) เช่นจาก 8 อย่างให้เหลือ 6 อย่าง 
ในกรณีเป็นเซ็ทเมนูไม่จ าเป็นตอ้งท าตามท่ีร้านอาหารเสนอมาเสมอไป ผูจ้ดัตอ้งรู้จกั
ต่อรอง และบอกถึงขอ้จ ากดัและงบประมาณท่ีมี

- เปล่ียนรายการอาหารหรือลดระดบัของร้านอาหาร บางครัง้รายการอาหาร

ทีท่างรา้นจดัเตรยีมมามกัเป็นอาหารอยา่งด ีราคาจงึแพง ส่วนมากผูจ้ดัรายการมกั

พลาดตรงนี้ จงึตามใจทางรา้นเสมอ ท าให้ราคาอาหารแพง การเปลี่ยนรายการ

อาหารให้มขีองแพงน้อยลง จดัให้มขีองถูกมากขึ้นก็ควรท า แต่ทัง้นี้  ของถูกหรอื

อาหารถูกนัน้ก็ควรมคีุณค่าทางโภชนาการ มรีสชาตไิม่ดอ้ยไปกว่าของแพงจงึจะ

เป็นการดอียา่งยิง่



z 2. การลดต้นทุนหรือตดัทอนราคาด้านท่ีพกั โดยมากการเลอืกทีพ่กั

ส าหรบัการจัดน าเที่ยว ผู้จดัน าเที่ยวมกัจัดห้องที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียงให้กับ
นกัท่องเท่ียว ยกเวน้กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวขอมาเป็นพิเศษ เช่น มาแบบฮนันีมูน หรือ
มาแบบครอบครัว ก็จะเป็นห้องอีกแบบ  ส่วนราคาท่ีพกัจะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กับ
ประเภทของห้อง ท าเลท่ีตั้ง ระดบัหรือช่ือเสียงของโรงแรม ข้ึนกับช่วงเทศกาล 
ข้ึนอยู่กบัส่ิงอ  านวยความสะดวกสบายในท่ีพกั ฯลฯ ซ่ึงการลดค่าใชจ่้ายดา้นท่ีพกั
อาจท าไดด้งัน้ี



z - ควรเลือกโรงแรมท่ีบริษทัตนมีขอ้ตกลงทางธุรกิจร่วมกนั(Contract)
เพราะจะไดร้าคาถูกกว่า และควรมีหอ้งอภินนัทนาการแก่ทีมงานดว้ย

- ควรเลือกโรงแรมท่ีรวมค่าท่ีพกัและอาหารเชา้ไวด้ว้ยกนัเพราะนอกจาก
จะไดร้าคาถูกจากการใชบ้ริการรวมกบัห้องพกัแลว้ ยงัเป็นการประหยดัเวลาไม่
ตอ้งเร่งรีบไปรับประทานอาหารเชา้ท่ีอ่ืนอีก

- เปล่ียนท่ีพกัให้ไดร้าคาท่ีถูกลง แต่คุณภาพและระดบัท่ีพกัไม่ลดลง 
เพราะโรงแรมหลายแห่งมีสภาพห้องเหมือนกันแต่ราคาต่างกัน ผูจ้ดัจึงต้อง
พิถีพิถนัในการตรวจสอบและเลือกหอ้งพกั



z - ลดระดบัท่ีพกั เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีต ่าลง แต่ตอ้งระวงัเร่ืองขอ้ตกลงท่ีท าไว้
กบัลูกคา้ดว้ย

- ลดหรือเปล่ียนรายการอาหารท่ีต้องรับประทานในโรงแรมให้ถูกลง 
อาจใหท้างโรงแรมจดัอาหารแยกใหเ้ฉพาะกลุ่มลูกคา้ของตน การลดตน้ทุนวิธีน้ี
จะสามารถใชไ้ดผ้ลดี หากมีปริมาณลูกคา้มาก ก็จะสามารถท าการต่อรองไดง่้าย
ข้ึน

- พยายามเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัให้นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากถา้พักในโรงแรม
เดียวกันหลายคืนราคาท่ีพกัก็จะถูกลง(กรณีจดัน าเท่ียวใกล้ๆ  เป็นวงรอบและมี
สถานท่ีท่องเท่ียวรายรอบท่ีพกั)



z - หากจัดให้ลูกคา้ท่ีมาดว้ยกนันอนมากกว่า 2 คน ต่อ 1 ห้องโดยอาจนอนห้องละ 3 คนหรือ
มากกว่า(เหมาะส าหรับการจดัน าเท่ียวเป็นหมู่คณะท่ีมาดว้ยกนั รู้จกัและคุน้เคยกนัดี) โดยเสริมเตียงให้
ค่าเฉล่ียค่าท่ีพกัต่อหวัก็จะลดลง แต่มีขอ้แมว้่าโรงแรมตอ้งรับทราบและลูกคา้ตอ้งยนิยอมดว้ย 

- ใชบ้รกิารหรอืเสนอทางเลอืกอื่นๆ ให้โรงแรมที่พกัเพิม่เตมินอกเหนือจากการเช่าห้องพกั

เพื่อเป็นขอ้ต่อรองใหห้อ้งพกัมรีาคาต ่าลง เช่น อาจรบัประทานอาหารมือ้เยน็ในทีพ่กัเพิม่ หรอืยนิยอม

ใหโ้รงแรมทีพ่กัจดัอาหารเชา้แยกเฉพาะกลุ่มลกูคา้ของเรา เป็นตน้

- ในบางคร้ังท่ีตอ้งไปนอนพกัตามอุทยานแห่งชาติ หรือไปทวัร์แบบผจญภยั(Adventure) การ
ท่ีบริษทัยอมลงทุนซ้ืออุปกรณ์เตน้ท์ ถุงนอน อุปกรณ์เดินป่าไว ้ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
ลกัษณะน้ี ไดใ้นระยะยาว

ทัง้น้ีการตดัทอนราคา เรื่องที่พกั ส าคญัที่บริษทัให้ค าม ัน่กบัลูกคา้ไว้อย่างไรก็ควรจดัให้ได้

อย่างนัน้  บรษิทัน าเทีย่วโดยทัว่ไปจงึหาวธิป้ีองกนัขอ้ผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยการระบุชื่อโรงแรม

แลว้วงเลบ็เผื่อความผดิพลาดไว ้เช่น คนืที ่2 พกัทีโ่รงแรมลา้นนาพาเลซ (หรือระดบัเดียวกนั) เป็นตน้



z 3. การลดต้นทุนหรือตดัทอนราคาด้านยานพาหนะ  ยานพาหนะในการจดัน า

เทีย่วอาจหมายถงึ เครื่องบนิ รถไฟ รถตู ้รถสองแถว หรอืรถโคช้ ผูจ้ดัควรค านึงถงึสถานทีท่ี่

จดัไปน าเทีย่ว กบัปรมิาณของนักท่องเทีย่วใหเ้หมาะสมเป็นส าคญั บางครัง้ กต็้องค านึงถึง

งบประมาณของนักท่องเที่ยวด้วยว่าอยากเดนิทางแบบไหน โดยมากบริษทัน าเที่ยวกับ

บรษิทัรถจะไม่มขีอ้ตกลงทางธุรกิจร่วมกนั(Contract) เม่ือถึงเวลาก็จะโทรเรียกใชบ้ริการกนั
มากกวา่ ซ่ึงราคาค่ายานพาหนะ (รถโคช้) จะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กบั ระยะทางใกลห้รือไกล ราคา
น ้ามนัในช่วงเวลานั้นๆ ช่วงใชร้ถเป็นช่วงเทศกาลหรือไม่ เป็นรถหน่ึงชั้น ชั้นคร่ึง หรือสองชั้น 
สภาพทางท่ีไปยากล าบากเพียงใด ผูเ้ช่าใชร้ถคุม้หรือใชง้านหนกัเอารถไปใชท้ั้งวนัทั้งคืนหรือ
ไปจอดท้ิงเพียงแค่ไปส่งและรอรับกลบัหรือไม่ หรือราคาอาจข้ึนอยู่กบัความสนิทสนมเป็นการ
ส่วนตัวกบัเจา้ของรถ จากปัจจยัท่ีกล่าวมาหลากหลายขา้งตน้ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าค่าเช่ารถ
จ านวนวนัเท่ากนัคนัหน่ึงไปท่ีหน่ึง กบัอีกคนัหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงราคาจะเท่ากันได้ ทั้ งน้ีการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพาหนะในการเดินทางสามารถท าไดด้งัน้ี



z

- ควรเลือกใช้บริการกบัสถานประกอบการยานพาหนะท่ีบริษทัมีขอ้ตกลงทางธุรกิจร่วมกัน
(Contract) โดยเฉพาะกบับริษทัสายการบินต่างๆ เพราะจะไดร้าคาท่ีถูกลง 

- ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชย้านพานะแต่ละประเภทว่าแบบใดจะประหยดัและคุม้ค่ากว่ากนั 
เช่นจะใช้รถโคช้ตลอดการเดินทาง หรือใช้รถไฟแลว้ต่อด้วยรถตู ้ หรือใช้รถตูต้ลอดการเดิ นทาง ให้
เปรียบเทียบความคุม้ค่าว่าอยา่งไหนประหยดัท่ีสุด

- กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน ในปัจจุบนัมีสายการบินตน้ทุนต ่า(Low Cost Airline)  เกิดข้ึน
มากมาย ประกอบกบันโยบายการบินเสรีท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน ท าใหผู้จ้ดัน าเท่ียวมีโอกาสมากข้ึนในการจดั
น าเท่ียวโดยเคร่ืองบิน ผูจ้ดัตอ้งดูคุณภาพของสายการบินใหก้บัลูกคา้ตามท่ีเขามีงบประมาณมาให ้บางคร้ัง
อาจไดเ้ท่ียวบินท่ีไม่ตรงความตอ้งการของลูกคา้ แต่เหนือส่ิงอ่ืนใดถา้เป็นวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการประหยดั
ของลูกคา้ผูจ้ดัน าเท่ียวก็พึงควรกระท า แต่ตอ้งอธิบายให้เขาเขา้ใจดว้ย ทั้งน้ีผูจ้ดัน าเท่ียวตอ้งไม่ลืมว่าการ
เดินทางโดยเคร่ืองบินจะมีความยดืหยุน่ในเร่ืองจ านวนผูโ้ดยสารนอ้ยมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีความชัดเจนใน
ก าหนดการเดินทาง และยืนยนัจ านวนผูโ้ดยสารโดยเร็ว เพื่อจะไดส้ ารองท่ีนัง่ไดท้นัการ โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลท่องเท่ียว ควรเลือกช่วงเวลาท่ีสายการบินต่างๆ มีราคาโรโมชั่น ซ่ึงโดยมากจะตอ้งจองล่วงหนา้
นานๆ 



z
- เลือกยานพาหนะใหพ้อดีกบัปริมาณนกัท่องเท่ียว เช่น มีนกัท่องเท่ียว 38 คน ก็

ใหเ้ช่ารถ 1 ชั้นแทน แทนท่ีจะไปเช่ารถชั้นคร่ึงหรือ 2 ชั้น ซ่ึงกจ็ะมีราคาสูงกวา่

- การคิดค่าใชจ่้ายเร่ืองค่าพาหนะท่ีเป็นรถโคช้ ผูว้างแผนควรคิดแบบไม่ประมาท
คือตอ้งคิดว่าสามารถขายทวัร์ไดจ้  านวนนอ้ยไวก่้อน(กรณีเป็นทวัร์ขายหนา้ร้าน) เช่น 
ตั้งใจจะขายรายการน าเท่ียวไป พีพี - ภูเก็ต - พงังา ให้ไดส้ัก 1 บสั สมมติว่ารถโคช้
สามารถจุคนได ้45 คน ก็ให้คิดเสียว่า จริงๆ แลว้อาจขายได้ 30-35 คน และให้ถือ
จ านวนน้ีเป็นจุดคุม้ทุน แทนท่ีจะคิดจากจ านวนท่ีนัง่จริง 45 คน การคิดแบบน้ีเป็นการ
คิดเพ่ือป้องกนัตวัเองไวก่้อน แต่หากถึงเวลาถา้บริษทัสามารถขายท่ีนัง่ไดเ้ต็ม 45 ท่ีนัง่ 
บริษทักจ็ะไดก้  าไรมากข้ึน

- ควรเลือกใชบ้ริการจากบริษทัรถท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า เพราะจะไดร้บัส่วนลด
เป็นพเิศษ รถบางบรษิทัอาจไม่ต้องมมีดัจ าล่วงหน้าดว้ยซ ้าหากมใีช้บรกิารกนัเป็น

ประจ าจนเกดิความไวเ้นื้อเชื่อใจ



z - ถ้าบริษัทมีก าลังความสามารถในการซ้ือพาหนะเดินทางเป็นของตนเองเพ่ือ
ประกอบการด าเนินธุรกิจ ก็สามารถลดตน้ทุนในการจดัน าเท่ียวเก่ียวกบัยานพาหนะไดใ้น
ระยะยาว

- เลอืกยานพาหนะทีใ่ช้เชื้อเพลงิแบบประหยดัพลงังาน เช่น รถตู้ที่ เตมิ NGV 

เน่ืองจากการวา่จา้งรถตูจ้ะนิยมคิดค่าเช่ารถแต่ค่าเช้ือเพลิงผูว้า่จา้งตอ้งรับผิดชอบเอง 

- ศึกษารายละเอียดราคาการใช้ยานพาหนะในแต่ละประเภท ว่าอย่างไหน

คุม้คา่หรอืจ าเป็นกว่ากนั เช่น ระหว่างนัง่เรอืเมล์โดยสารตามรอบเวลา กบัเรอืเหมา หรอื

ระหว่างรถตู ้3 คนักบัรถบสั 1 คนั เป็นตน้



z 4. การลดต้นทนุหรือตดัทอนราคาด้านแหล่งเข้าชม แหล่งเขา้ชมในทีน่ี่กค็อื

แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายหลากหลายประเภทนัน้เอง ทัง้ในแหล่งเข้าชมที่เป็น

ธรรมชาติ ทีเ่ป็นอุทยานแห่งชาต ิสวนสนุก สวนสตัว์ การแสดงโชว์ต่างๆ การลดต้นทุน

ด้านน้ีค่อนข้างจะท าได้ยาก เน่ืองจากค่าเข้าชมในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มกัเก็บเป็น

รายบุคคล และไม่นิยมมขีอ้ตกลงใหส้่วนลด(Contract) กบับริษทัน าเท่ียว ยกเวน้แหล่งเขา้
ชมท่ีเป็นของเอกชนท่ีเน้นการแสดงโชวต่์างๆ ผูจ้ดัอาจได้ส่วนลดจากขอ้ตกลงให้ส่วนลด
(Contract) บางคร้ังอาจขอราคาไดใ้นราคากลุ่ม  โดยการลดตน้ทุนดา้นน้ีบางคร้ังมกัเป็นไป
ในลกัษณะการใชค้วามสนิทสนมส่วนตวั ขอ้ตกลงพิเศษระหวา่งกนั นอกจากน้ีมคัคุเทศกแ์ละ
ทีมงานควรไดรั้บอภินนัทนาการในการเขา้ชมดว้ย ทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมส่วนลดหรือฟรี ส าหรับเด็ก
ท่ีมีอายหุรือความสูงไม่ถึงขั้น นอกจากน้ีการลดตน้ทุนอาจท าไดโ้ดย



z - ลดจ านวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูจ้ดัตอ้งจ่ายเงิน และเลือกจดัน าเท่ียวในสถานท่ีท่ีไม่ตอ้ง
จ่ายเงินเขา้ชม เช่น วดั อนุสาวรีย ์ย่านตลาดการคา้ส าคญั เป็นตน้ แต่ผูจ้ดัตอ้งระมดัระวงัใน
การใชค้  าในการโฆษณารายการน าเท่ียว หากพาแขกเท่ียวสถานท่ีท่ีเป็นไฮไลทด์า้นนอกให้ใช้
ค าวา่เย่ียมชม หรือผา่นชม ... แต่หากพาแขกเขา้ชมภายใสถานท่ีนั้นๆ ใหใ้ชค้  าวา่เขา้ชม

- เลือกหรือจ ากดักิจกรรม ในแหล่งท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียว เช่น ไปเท่ียวสวนสนุก 
ผูจ้ดัก็อาจจ ากดัเคร่ืองเล่นให้ลูกคา้ได ้3 ชนิด นอกเหนือจากนั้นนกัท่องเท่ียวตอ้งซ้ือบริการ
เพ่ิมเอง

- จดัรายการน าเทีย่วใหม้ชี่วงเวลาว่างมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวไดเ้ลอืกซื้อ

กจิกรรมหรอืเขา้ชมแหล่งทอ่งเทีย่วเสรมิ(Optional Tour) ดว้ยตนเอง  



z - หลายคร้ังท่ีผูจ้ดัหรือบริษทัน าเท่ียวใชก้ารจองแหล่งเขา้ชมต่างๆ ผ่านพนัธมิตรท่ี
เป็นบริษทัน าเท่ียว หรือตวัแทนขายในทอ้งถ่ิน กจ็ะสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม
ได้มากกว่าการใช้สัญญาเป็นตัวแทนขาย(Contract) ของตนเอง เพราะบริษัทน าเท่ียว
ทอ้งถ่ินมกัจะไดร้าคาสัญญาเป็นตวัแทนขาย(Contract) ถูกกวา่บริษทัน าเท่ียวท่ีไม่ไดอ้ยู่ใน
ทอ้งถ่ิน

- บริษทัจดัน าเท่ียวอาจจดัหามคัคุเทศกท่ี์มีความสามารถหรือคุณลกัษณะพิเศษหรือ
มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะเขา้ชม โดยอาจใชค้นในพ้ืนท่ีในการน า
เท่ียวเพ่ือสามารถต่อรองเสียค่าเขา้ชมไดใ้นราคากลุ่ม หรือในราคาลดพิเศษ 



z 5. การลดต้นทนุค่าใช้จ่ายกรณีจดัน าเท่ียวระหว่างประเทศ กรณีการจดัน า

เทีย่วไปต่างประเทศ คา่ใชจ้า่ยหลกัๆ จะเป็นคา่บตัรโดยสารเครื่องบนิ และค่าจดัน าเทีย่ว

ของบรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ซึง่หลกัส าคญัในการประหยดัและลดค่าใช้จ่าย คอื การ

ทีต่อ้งเลอืกสายการบนิทีม่รีาคาบตัรโดยสารถูก และการตกลงกนัในรายละเอยีดระหว่าง

บรษิทัน าเทีย่วในประเทศกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ว่าจะลดค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไร

โดยบรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ กจ็ะพยายามจดัรายการน าเทีย่วโดยการลดคา่ใช้จ่ายให้

เป็นไปตามที่บรษิทัน าเที่ยวในประเทศระบุมา  โดยยดึหลกัการลดต้นทุนตดัทอนราคา

คล้ายกนักบัหลกัการที่กล่าวมาข้างต้น เช่นเดยีวกบัการเป็นตวัแทนการจดัน าเที่ยวใน

ประเทศใหก้บับรษิทัจากต่างประเทศ ลกัษณะการลดต้นทุนตดัทอนราคาการจดัรายการ

น าเทีย่วเขา้ประเทศกจ็ะใชห้ลกัการเดยีวกนั



z 6. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านจปิาถะอื่นๆ เช่น การลดค่าของช ารว่ยหรือของที่จะ
แจกฟรี จากเดิมมีราคาแพง ก็เปล่ียนใหเ้ป็นของที่ราคาถูกลง แต่ใหลู้กคา้มีความประทับใจและไดใ้ช้

ประโยชน ์สามารถเหน็งา่ย จ างา่ย นึกถึงบรษัิทเราทนัที เช่น หมวก ปากกา เสือ้  นอกจากนีอ้าจลดตน้ทนุคา่
การประสานงานโดยการเลือกใชโ้ปรโมชั่นจากคา่ยมือถือตา่งๆ มาใชใ้นการด าเนินงานก็จะประหยัดกว่าใช้

โทรศพัทบ์า้นไดม้าก  การควบคมุการใชจ้่ายของผูน้  าเที่ยวก็ควรเป็นไปอย่างมีระบบสามารถตรวจสอบได ้ 
ไม่ใหมี้การใชจ้่ายเบด็เตล็ดอยา่งฟุ่ มเฟือย  การเลือกส่ือลงโฆษณาประชาสมัพนัธก็์ตอ้งอยูใ่นกรอบก าลังที่ผู้
จดัสามารถจดัน าเที่ยวแลว้มีผลก าไร ไม่ใช่ทุม่โฆษณาเตม็ที่ แตก่ลบัหาลกูคา้แบบไดม้าไม่คุม้เสีย การหาซือ้

อปุกรณเ์พ่ือใชใ้นงานระยะยาวใหไ้ดห้ลายๆ ครัง้ ก็สามารถประหยดัคา่ใชจ้่ายจากการที่จะต้องไปเช่าจากที่
อ่ืน เช่น สน๊อคเกิล้ หนา้กาก ชูชีพ ส าหรบัโปรแกรมการด าน า้ และมีค่าใชจ้่ายจิปาถะอ่ืนๆ อีกมากมายที่

สามารถควบคมุได ้โดยการลดตน้ทนุคา่ใชจ้่ายเหล่านีจ้ะช่วยใหผู้จ้ดั หรอืบรษัิทประหยัดคา่ใชจ้่ายไดอี้กมาก  
แต่จะสามารถประหยดัไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้นขึน้อยู่กับความเอาจริงเอาจังเอาใจใส่ จากผู้บริหารบริษัท 

และความรว่มมือในการท างานจากพนกังานเป็นส าคญั


