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องค์ประกอบในการวางแผนจัดรายการน าเทีย่ว 

หมายถึง ส่วนประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัด

รายการน าเที่ยว ซ่ึงผู้จัดน าเที่ยวควรศึกษาหาข้อมูล

ล่วงหน้าเพ่ือน ามาวางแผนจัดรายการน าเทีย่ว



ไดแ้ก่
1.พาหนะทีใ่ช้ในการน าเทีย่ว(TRANSPORTATION) เช่น รถโคช้ รถบสั รถตู ้รถไฟ เรือ หรือเคร่ืองบิน(FLIGHT หรือ เท่ียวบินของสาย

การบินต่างๆ)
2.โรงแรมหรือทีพ่กั(HOTEL OR LODGING) เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสตเ์ฮา้ส์ บูติคโฮเตล รวมไปถึงบา้นพกัอุทยาน ฯลฯ
3.ภตัตาคารหรือร้านอาหาร(RESTAURANT OR FOOD SHOP) เช่น ภตัตาคารอาหารประจ าชาติ  ร้านอาหารท่ีใหบ้ริการกบัคณะทวัร์ 

หรือร้านอาหารท่ีเนน้มีการแสดงประกอบเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร
4.ส่ิงดงึดูดใจทางการท่องเทีย่ว(ATTRACTIONS) หรือสถานท่ีท่องเท่ียวนัน่เอง เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ โบราณสถาน 

ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต กิจกรรม เทศกาล ส่ิงดึงดูดใจดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมตามกระแสหรือตามการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์จากการท่องเท่ียวของแต่ประเทศ-แต่ละพื้นท่ี แหล่งท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษของนกัท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละคณะ

5.การบริการน าเทีย่วจากหัวหน้าทวัร์หรือมัคคเุทศก์(TOUR LEADER AND GUIDE SERVICE) ไดแ้ก่ การบริการน าเท่ียวจากหวัหนา้
ทวัร์ในการไปต่างประเทศ และบริการมคัคุเทศก ์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเม่ือท่องเท่ียวในประเทศ

6.แหล่งซ้ือของ(SHOPPING  PLACES) เช่น ร้านขายของท่ีระลึกในเมือง ในจงัหวดัหรือในแหล่งท่องเท่ียว ร้านขายสินคา้ริมทางผ่าน 
ร้านขายของตามยา่นการคา้ ตลาดช่ือดงั รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษีตามแนวชายแดน ตามจุดพกัรถและหรือภายในท่าอากาศยานต่างๆ

หมายเหตุ กรณีจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศ จะมีตวัแทนจดัน าเท่ียวในต่างประเทศ(TOUR AGENTS ABROAD/ LAND OPERATION 
หรือภาษาทวัร์เรียกสั้นๆ ว่า LAND) เป็นผูรั้บผิดชอบวางแผนจดัน าเท่ียวในประเทศนั้นๆ ใหต้วัแทนจดัน าเท่ียวดงักล่าวนั้นก็จะถือเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัประการหน่ึงของการจดัน าเท่ียวไปต่างประเทศ

องค์ประกอบในการวางแผนจดัรายการน าเทีย่ว 



1. พาหนะทีใ่ช้ในการน าเทีย่ว     
(TRANSPORTATION) 

ยานพาหนะนับเป็นองค์ประกอบส าคัญในธุรกิจจัดน า

เที่ยว  เพราะเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการน า

นักท่องเที่ยว ให้เดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ถ้า

มียานพาหนะดีมีคุณภาพ นักท่องเท่ียวกจ็ะชมว่าบริษัท

น าเที่ยวน้ันดีตามไปด้วยทั้ งๆ ที่ยานพาหนะน้ันอาจ

ไม่ได้เป็นของบริษัท แต่เป็นการเช่ามาจากที่ อ่ืน ดังน้ัน

การเลือกยานพาหนะจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ

โดยค านึงถึงความสะดวกสบายท่ีลูกค้าจะได้รับ  โดย

ยานพาหนะท่ีนิยมใช้ในธุรกิจจัดน า เ ท่ียวมีหลาย

ประเภท ทั้งรถ เรือ เคร่ืองบิน 



1.1 พาหนะในการจดัน าเทีย่วทางบก 
ในประเทศไทยพาหนะในการจดัน าเท่ียวทางบกจะมีทั้ งท่ีด าเนินการโดยหน่วยงาน

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ประเภทของการใหบ้ริการพาหนะในการจดัน าเท่ียวทางบกอาจแบ่งเป็น 
บริการรถเช่า และบริการรถทศันาจร ในส่วนของบริการรถเช่า หมายถึงรถเช่าโดยนักท่องเท่ียวเป็นผู ้
ขบัข่ีเอง เช่น รถยนต ์รถบา้น รถจกัรยานยนต ์บริการรถเช่า ในปัจจุบนัแบ่งย่อยลงไปไดอี้กเป็นสอง 
ประเภทคือ ธุรกิจรถเช่าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ เช่น บริษทัเฮิ ร์ทซ์(Hertz) บริษัทเอวิส
(Avis) บริษทับดัเจส(Budget) ซ่ึงธุรกิจรถเช่าแบบน้ีสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกบับริษทัจดั
น าเท่ียวท่ีเน้นการรับส่งนักท่องเท่ียวจากสนามบินหรือบริษทัจดัน าเท่ียวท่ี เน้นการท าธุรกิจจดัน า
เท่ียวแบบเขา้ประเทศ(Inbound Tour) ไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากธุรกิจรถ
เช่าจะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม และบริษัทน าเท่ียว บริการรถเช่าอีก
ลกัษณะหน่ึงคือ ธุรกิจรถเช่าอิสระขนาดเล็ก ซ่ึงโดยมากเจา้ของมกัเป็นผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน มี
บริการท่ีมีขอ้จ ากดัคือมีรถให้เลือกน้อยกว่า แต่ราคาจะถูกกว่า มีความยืดหยุ่นในเร่ืองราคา การ
บริการ เส้นทางตามขอ้ตกลงไดม้ากกวา่ มีการแข่งขนัสูง ผูจ้ดัน าเท่ียวอาจเก่ียวข้องกบับริการเช่ารถ
น้ีไม่มากนกั เน่ืองจากเหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองมากกว่า ส่วนพาหนะ
ในการจัดน าเท่ียวทางบกท่ีนิยมอีกประเภทคือ  บริการรถทศันาจร คือรถเช่าท่ีบริษัทจดัน าเท่ียว
ว่าจ้างเหมาเพื่อเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆ มีพนักงานขบัรถ และอาจมีผูช่้วยคอยบริการเร่ือง
สัมภาระ และส่ิงอ านวยความสะดวกบนรถ โดยบริการรถเช่าแบบน้ีจะไดรั้บความนิยมจากบริษทัจดั
น าเท่ียวท่ีเน้นการจดัน าเท่ียวภายในประเทศ(Domestic Tour) หรือเน้นการจดัน าเท่ียวไป
ต่างประเทศ(Outbound Tour)โดยเฉพาะไปแถบประเทศบา้นใกล้เรือนเคียง รถเช่าอีก
ลกัษณะคือรถเช่าท่ีทางร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกจดัหรือน าเสนอให้กบับริษัทจดัน าเท่ียวใช้บริการ 
รถลกัษณะน้ีจะมีราคาเช่าไม่สูงหรืออาจไม่มีค่าเช่าเลย เน่ืองจากจะมีขอ้แลกเปล่ียนกบัทางบริษทัผู ้
จดัน าเท่ียวท่ีต้องจัดให้มีรายการพาแขกเข้าซ้ือของท่ีร้านเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน และต่อไปน้ีคือ
ยานพาหนะท่ีไดรั้บความนิยมในการจดัน าเท่ียวทางบกในประเทศไทย 



1.1.1 รถโค้ช(Coach) ปัจจุบนัรถโคช้ไดรั้บการพฒันาใหท้นัสมยัมากย่ิงข้ึนในดา้นขนาด รุ่น และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีห้องน ้ าและมีอุปกรณ์บน
รถครบครัน เช่น มีวิดีโอ ซีดี MP 3 ติดกล่องจานรับสัญญาณดาวเทียม แมก้ระทัง่การติดตั้งเคร่ืองเสียงท่ีทนัสมัยเพ่ือเอาใจผูเ้ช่าใช้บริการ มีกระจกกวา้งท่ีสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศัน์ไดช้ดัเจน มีท่ีนัง่ผูโ้ดยสารยกพื้นสูงกวา่ระดบัท่ีนัง่คนขบั เพื่อใหม้องเห็นจากมุมบนลงมา บางคนัท่ีนัง่เป็นเบาะนวดเน้ือตวัได ้รถโคช้ในประเทศไทย
ถา้เปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลีใต ้มาเลเซีย นับว่าบา้นเรายงัมีความทนัสมยัและหลากหลายกว่า เพราะรถในประเทศดงักล่าวยงั
ไม่เห็นการใหบ้ริการรถบสั 2 ชั้น บนรถไม่มีห้องน ้ า ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบายเหมือนรถทวัร์ในประเทศไทย รถโคช้ท่ีมีบริการอยู่ในประเทศไทยมีอยู่หลาย
ขนาดสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดต้ั้งแต่ 20 คน 40 คน จนถึง 50 กว่าคน อาจถึง 60 กว่าคนหากเป็นรถพดัลม มีตั้งแต่รถโคช้เล็ก รถโคช้หน่ึงชั้น ชั้นคร่ึงจนถึงสองชั้น 
ส าหรับประเทศไทยประเภทของรถโคช้ในการจดัน าเท่ียว มีลกัษณะดงัน้ี

- รถหน่ึงชั้นคือ รถท่ีมีชั้นเดียว มีหอ้งน ้ าอยูด่า้นทา้ยรถ รถมี 6 ลอ้ ประตูทางข้ึนอยูต่รงดา้นหนา้
ซา้ยมือตรงขา้มฝ่ังท่ีนัง่คนขบั
- รถชั้นคร่ึง อาจมีท่ีนัง่มากกวา่รถหน่ึงชั้น มกัจะมีทางข้ึนสองทางคือทางหนา้ และตรงกลางรถ 
หอ้งน ้ าอาจอยูด่า้นล่างตรงทางข้ึนกลางรถ  รถจะมีความสูงกวา่รถชั้นเดียว อาจมีหอ้งเกบ็ของ ท่ี
ดดัแปลงเป็นหอ้งนอนเล่น ไดอ้ยูด่า้นล่าง รถประเภทน้ีปัจจุบนัจะมีน้อยลงไปเร่ือยๆ เน่ืองดว้ยอาจ
ติดระเบียบจากทางกรมการขนส่ง และเน่ืองดว้ยความคุม้ค่าในการใชง้านมีนอ้ยกวา่
*ส่วนรถสองชั้นจะมี 8-10 ลอ้ มีหอ้งน ้ าดา้นล่าง ประตูทางข้ึนอาจมี 2 - 3 ประตู มีบนัไดถึงกนั
อยูต่รงกลางรถระหวา่งชั้น 1 กบัชั้น 2 ซ่ึงผูโ้ดยสารสามารถเดินลงมานัง่หรือนอนพกัผอ่นได ้ชั้น
ล่างอาจท าเป็นท่ีนัง่เหมือนชั้นบนหรือเป็นเบาะรูปตวัย ู มีกระจกใสสามารถมองเห็นทิวทศัน์ขา้ง
นอกไดเ้หมือนชั้นบน ซ่ึงเหมาะส าหรับการเดินทางระยะไกล บางรุ่นจะเป็นรถท่ีมีขนาดความยาว
ถึง 60 ฟุต สามารถรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 42-48 คน ในขณะท่ีบางรุ่นจดัเป็นรถโคช้ระดบัหรูหรา 
มีมุมมองไดก้วา้งไกล เกา้อ้ีนัง่กวา้งปรับเอนไดม้าก มีเบาะนัง่ไฟฟ้าส าหรับนวดตวั นวดขา หรือ
อาจปรับท่ีนัง่ใหห้นัหนา้เขา้หากนั โดยมีโต๊ะกลางส าหรับวางของ(กรณีท่ีนัง่ชั้นล่าง)  



ปัจจุบนัรถโคช้ไดพ้ฒันาใหมี้ความหลากหลายทั้งในดา้นขนาด รูปแบบและส่ิงอ านวยความ
สะดวกภายในรถ บริษทัน าเท่ียวต่างๆ จึงมีโอกาสเลือกใช้ความหลากหลายดังกล่าวให้เหมาะกับความ
ตอ้งการของตนเองและลูกคา้ เช่น  ถา้มีนกัท่องเท่ียวนอ้ยบริษทัน าเท่ียวกใ็ชร้ถขนาดเล็กชั้นเดียวซ่ึงราคาจะ
ถูกกวา่รถขนาดใหญ่ 2 ชั้น หลายคนอาจสงสัยวา่รถบสัทวัร์ในประเทศไทยมีลกัษณะ-ประเภทใดบา้ง มีการ
จดัแบ่งรถทวัร์ออกเป็นมาตรฐานต่างๆ  ซ่ึงมาตรฐานของรถ สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพในการให้บ ริการ 
ราคาตัว๋ หรือค่าบริการท่ีมีความแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นกรมการขนส่งจึงไดก้ าหนดมาตรฐานในประเทศ
ไทยไดด้งัน้ี

ม1ก  หมายถึง รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 24 ท่ีนัง่(วีไอพี 24 ท่ีนัง่) 
ม1พ  หมายถึง รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 32 ท่ีนัง่(วีไอพี 32 ท่ีนัง่)
ม1ข  หมายถึง รถปรับอากาศชั้นหน่ึงชนิดไม่เกิน 40 ท่ีนัง่(รถ ป.1)
ม2 หมายถึง รถปรับอากาศชั้นสองชนิดไม่เกิน 50 ท่ีนัง่(รถ ป.2 ไม่มีหอ้งน ้ า)
ม4ก หมายถึง รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 32 ท่ีนัง่(วีไอพี24ท่ีนัง่ 2 ชั้น)
ม4พ หมายถึง รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 42 ท่ีนัง่(วีไอพี 32 ท่ีนัง่ 2 ชั้น)
ม4ข หมายถึง รถปรับอากาศชั้นหน่ึง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 50 ท่ีนัง่(รถ ป.1 2 ชั้น)
ม4ค หมายถึง รถปรับอากาศชั้นสอง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 55 ท่ีนัง่(รถ ป.2 2 ชั้นไม่มีหอ้งน ้ า

รถทัวร์ท่ีแต่งครบ มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมอาจมีตั้ งแต่ จอ LCD ให้บริการทุกท่ีนั่ง 
ส าหรับดูหนงั หรือ ฟังเพลงขณะเดินทาง มีดูทีวีผา่นจานดาวเทียม ระบบเบาะนวดไฟฟ้า มีบริการผา้ห่มให้
ขณะก าลงัเดินทาง ฯลฯ



1.1.2  รถตู้  ปัจจุบนัการจดัน าเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีสภาพทางท่ีเขา้ถึง
ยาก สภาพทางท่ีเป็นเนินข้ึนภูเขา ทางแคบท่ีรถโคช้ใหญ่ไม่สามารถขบัเขา้ถึงได ้เช่น 
เส้นทางอุ้มผาง หรือ แม่ฮ่องสอน หรือการจัดน าเท่ียวให้กลุ่มนักท่องเท่ี ยวท่ีเป็น
ครอบครัวหรือกลุ่มขนาดเล็กแบบ FIT รถตูจ้ะเขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก บริษทั
จดัน าเท่ียวขนาดเล็กท่ีมีกลุ่มลูกคา้ไม่มากนกัก็มกัใชบ้ริการจากรถตู ้ซ่ึงรถตูใ้นปัจจุบนัได้
มีพฒันาการเพื่อการท่องเท่ียวมากข้ึน มีหลงัคาท่ีสูงข้ึน มีการติดตั้งเคร่ืองขยายเสียง จอ
ทีวีส าหรับดูภาพยนตร์ ร้องคาราโอเกะ เล่นเคร่ืองเล่นวีซีดี พร้อมสรรพเพื่อรองรับความ
ตอ้งการจากบริษัททัวร์ผู ้เช่า และนักท่องเท่ียว เน่ืองจากรถตูส้ามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวได้มากกว่ายานพาหนะน าเท่ียวอ่ืนๆ อีกทั้งขณะท่ีเดินทางก็มีโอกาสได้ชม
ทิวทศันส์องขา้งทาง และมีโอกาสแวะตามจุดท่องเท่ียวระหว่างทางไดม้ากกว่า โดยไม่
เสียเวลามากเหมือนรถบสั  ปัจจุบนัรถตูส่้วนใหญ่มีท่ีนัง่ 10-11 ท่ีนัง่รุ่นใหม่สามารถนัง่
ได ้14-15 ท่ีนัง่ แต่ถา้ปรับให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากข้ึนให้มีเบาะท่ีนัง่กวา้งขวาง
กว่าเดิมท่ีนั่งอาจเหลือ 5-8 ท่ีนั่ง เป็นลกัษณะท่ีสามารถรองรับลูกคา้หรือบุคคลส าคญั
(Very Important Person : VIP) ซ่ึงปัจจุบนัรถตูใ้นประเทศไทยมกัมีการรวมกลุ่มกนัเป็น
ทีม แลว้ตั้งช่ือทีมข้ึนมา มีสัญลกัษณ์ติดสต๊ิกเกอร์ช่ือทีมโดยเฉพาะ เพื่อรับงานจากบริษทั
น าเท่ียว
** รถบสั / รถตูส้ าหรับการจดัน าเท่ียวตอ้งเป็นรถรับจา้งไม่ประจ าทาง ทะเบียน 30-35 –
XXXX ป้ายเหลือง **



1.1.3  รถไฟ  รถไฟเป็นยานพาหนะท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารไดม้าก ในระยะหลังได้มีการพฒันา
รถไฟใหเ้ป็นรถไฟส าราญเพื่อการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ(มีมากในยุโรป) โดยเพ่ิมส่ิงอ านวยความสะดวก 
และความหรูหราเขา้ไป เช่น อาจมีการประดบัตกแต่งอย่างสวยงาม  มีห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร 
ห้องพกัผ่อน โทรศพัท์ วิดีทัศน์ แต่ในขณะเดียวกนัการคิดราคาค่าบริการก็จะตอ้งเพิ่มมากข้ึนกว่ารถไฟ
ธรรมดา  

การจดัน าเท่ียวโดยรถไฟ ผูจ้ดัตอ้งค านึงถึงระยะทาง และสถานท่ีจะข้ึนรถไฟเพราะถา้ข้ึนสถานี
ท่ีไม่ใช่สถานีตน้ทาง ช่วงระยะเวลาในการจอดจะเป็นช่วงสั้ น ท าให้การขนส่งสัมภาระ  กระเป๋าเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวอาจมีปัญหา โดยเฉพาะถา้มีนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก  นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงลกัษณะของ
รถวา่เป็นรถด่วน รถเร็ว หรือรถท่ีวิ่งระหวา่งประเทศ เพราะจะมีผลต่อการค านวณระยะเวลา และการก าหนด
ราคาค่าเดินทาง แมว้ิวฒันาการของการรถไฟยงัไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั แต่โดยภาพรวม
บทบาทการจดัน าเท่ียวโดยใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทยนั้นมีน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัการจดัน าเท่ียวโดยพาหนะอ่ืน เน่ืองจากรถไฟเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวไดน้้อย ใช้เวลาในการ
เดินทางนาน และยงัตอ้งใชบ้ริการจากยานพาหนะอ่ืนในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวอีกทอด การจัดน าเท่ียวทาง
รถไฟจึงไม่เป็นท่ีนิยมเหมือนกบัการจดัน าเท่ียวโดยรถโคช้ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความหลากหลายให้การ
ท่องเท่ียว การรถไฟแห่งประเทศไทยกพ็ยายามเสนอรายการทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟเสมอ
มา เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการรถไฟยงัเป็นทางเลือกอีกเส้นทางท่ีนักท่องเท่ียวนิยมโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ 
การจัดน าเท่ียวโดยรถไฟอาจจดัตามลักษณะต่างๆ คือ อาจจดัไปในเส้นทางประจ าท่ีไดรั้บความ นิยม เช่น 
เส้นทางกาญจนบุรี ชมสะพานขา้มแม่น ้ าแคว สะพานมรณะ นมสัการพระปฐมเจดีย ์เส้นทางลพบุรี เข่ือนป่า
สักชลสิทธ์ิ หรือจดัน าเท่ียวโดยรถไฟในทุกวนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุดราชการติดต่อกัน เช่น โปรแกรม 
เท่ียวชายแดนไทย พม่า ชมด่านเจดีย ์3 องค ์เมืองพญาตองซู  หรืออาจจดัน าเท่ียวแบบเหมาตูร้ถไปแต่ตอ้งไป
ในเส้นทางท่ีระบุ แต่ตอ้งมีจ านวนนักท่องเท่ียวไม่ต ่ากว่า 8 คน เช่น โปรแกรม เท่ียว 4 จงัหวดัชายแดนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ(อุบลราชธานี-นครพนม-มุกดาหาร-ศรีสะเกษ)



นอกจากน้ีอาจเป็นการจัดน าเท่ียวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว โดยความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคใตเ้ขต 2 กับสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว
จงัหวดัตรังจดัน าเท่ียวในมุมมองใหม่เจาะลึกเมืองตรัง และกระบ่ี ดว้ยโปรแกรมน าชม
เมืองกนัตงั เมืองท่าส าคญัในอดีต บ่อน ้ าร้อนควนแคง ถ ้ าเลเขากอบ สระมรกต น ้ าตก
ร้อน สวนพฤกษศาสตร์บนยอดไม ้ฯลฯ การจดัน าเท่ียวทางรถไฟอีกลกัษณะหน่ึงคือ
การจดัน าเท่ียวไปในจงัหวดัพื้นท่ีท่ีมีงานเทศกาลท่ีน่าสนใจ เป็นลกัษณะขบวนพิเศษ 
เช่น ขบวนรถราชพฤกษ ์(กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ) ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงเทศกาลงาน
พืชสวนโลก จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี 2549 โดยออกเดินทางทุกวนั ทั้งน้ีการจดัน าเท่ียว
ทางรถไฟทั้ งหลายท่ีกล่าวมาอาจเป็นการจัดน าเท่ียวแบบเต็มรูปแบบคือ รวมท่ีพกั 
อาหารทุกม้ือ ค่ารถโคช้ ค่าเขา้ชม ค่ามคัคุเทศก์น าเท่ียวหรืออาจเป็นการจดัน าเท่ียวท่ี
บริการเฉพาะค่าพาหนะเดินทางหรือค่ารถไฟ ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวจะตอ้ง
รับผิดชอบเอง



TRAVEL ON TRAIN ท่องเทีย่วทางรถไฟ
น่ังรถไฟไปเทีย่วไหนกส็นุก น่ังไปเช้า - เยน็กลบั และพกัค้างคืน











1.2  พาหนะในการจัดน าเท่ียวทางอากาศ 

หรือพาหนะในการจดัน าเท่ียวทางเคร่ืองบิน เป็นยานพาหนะท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับการเดินทางระยะไกลๆ โดยเคร่ืองบินในปัจจุบนั  สามารถบรรทุกผูโ้ดยสาร
ไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างเมือง  ใช้
ระยะเวลาสั้นกว่าการเดินทางโดยยานพาหนะอ่ืน  ท าใหป้ระหยดัเวลาในการ
เดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไดท่้องเท่ียวมากข้ึน ปัจจุบนัการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศมีแนวโนม้การเดินทางมากข้ึน ความตอ้งการเดินทางโดยเคร่ืองบินจึงเพิ่ม
มากข้ึนเป็นเงาตามตวัเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวจากจุดหมายปลายทางหน่ึงไปยงัอีก
จุดหมายปลายทางหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเกิดข้ึนของ Low  Cost 

Airline อยา่งมากมายในปัจจุบนั ยิง่ท  าใหผู้ค้นสามารถเดินทางท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง
ง่ายดายมากข้ึน ขณะเดียวกนัผูจ้ดัน าเท่ียวก็มีทางเลือกไวน้ าเสนอบริการลูกคา้ได้
มากข้ึนเช่นกนั โดยการจดัน าเท่ียวทางเคร่ืองบิน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ



1.2.1 การจัดน าเทีย่วในสายการบินบริการแบบประจ า(Scheduled Service Airline) 
ไดแ้ก่ การจดัน าเท่ียวทางเคร่ืองบินในเท่ียวบินประจ า มีตารางก าหนดการบินท่ีแน่นอนในแต่ละเท่ียวบิน บริษทัจะตอ้งมีความชัดเจนใน
จ านวนลูกคา้ เพราะการจดัทางเคร่ืองบินจะไม่เหมือนการจดัไปทางรถยนตห์รือรถโคช้ เน่ืองจากจ านวนท่ีนัง่ในการจดัน าเท่ียวทางรถโคช้นั้น
มีความยดืหยุน่ในเร่ืองจ านวนผูโ้ดยสารสูง ผิดกบัการจดัน าเท่ียวโดยเคร่ืองบินท่ีแทบไม่มีความยดืหยุน่ในเร่ืองจ านวนผูโ้ดยสารเลย นัน่คือถา้ท่ี
นัง่เตม็ก็หมายถึงตอ้งปิดการขายสถานเดียว ยิง่ถา้เป็นตัว๋ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาวบริษทัน าเท่ียวแทบจะตอ้งจองกนัขา้มปีทีเดียว แต่ถา้เป็นการ
จดัน าเท่ียวแบบรถโคช้ผูจ้ดัอาจเพิ่มขนาดรถ หรือเพิ่มจ านวนรถซ่ึงสามารถท าไดง่้ายกว่า



1.2.2 การจัดน าเที่ยวในสายการบินบริการเช่าเหมาล า(Charter Service Airline) 
ไดแ้ก่ การจดัน าเท่ียวแบบเป็นการเช่าเหมาล า การจดัน าเท่ียวแบบน้ีเหมาะส าหรับบริษทัน าเท่ียวท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวในปริมาณมาก ซ่ึงจะไดร้าคาตัว๋ท่ีถูก

กวา่การใชบ้ริการจากเท่ียวบินประจ า ผูจ้ดัน าเท่ียวสามารถเลือกวนัเวลาเดินทางไดต้ามแต่ตกลงกบัสายการบิน แต่การจดัน าเท่ียวแบบน้ีก็มีขอ้จ ากดัในการจดัน าเท่ียวเช่นกนั 
กล่าวคือไม่สามารถลงจอดในสนามบินหลกัๆ ในเวลาท่ีตนตอ้งการไดเ้สมอไป อีกทั้งในประเทศต่างๆ กมี็ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัในการควบคุมสายการบินบริการเช่าเหมาล า
แตกต่างกนัไป บางประเทศมีขั้นตอนเพื่อขอท าการลงจอด (Landing) ส าหรับสายการบินเช่าเหมาล าท่ียุ่งยากซับซ้อน บางประเทศก็มีขอ้ก าหนดห้ามสายการบินบริการเช่า
เหมาล าลงจอดเลยก็มี และขอ้จ ากดัท่ีส าคญัคือบริษทัจดัน าเท่ียวตอ้งมีลูกค้าเป็นกลุ่มในปริมาณท่ีมากเพียงพอท่ีจะไปเจรจาต่อรองกบั ทางสายการบินได ้ซ่ึงการบริการ
เท่ียวบินแบบเช่าเหมาล าน้ีอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ(บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา, 2548)

ก)  การเช่าเหมาล าในโอกาสต่างๆ(Affinity Charter Flight) เช่น จดัไปประชุมท่ีใดท่ีหน่ึง 
หรือจดัไปแสวงบุญท่ีพทุธคยา ประเทศอินเดีย เป็นตน้
ข)  การเช่าเหมาล าเพื่อไปตามแหล่งท่องเท่ียวหลายๆ แห่ง(Charter Curies) 
หรือเป็นการเช่าเหมาล าแบบเดินทางรอบโลก
ค)  การเช่าเหมาล าเพื่อไปยงัแหล่งท่องเท่ียวใดแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงเป็นประจ า (Back to Back Charter) 
การเช่าเหมาล าแบบน้ีบริษทัน าเท่ียวใหญ่ๆ นิยมกนัมากในปัจจุบนั อาจจดัแบบอาทิตยล์ะคร้ัง หรือ 14 
วนัคร้ัง เป็นตน้



1.3  พาหนะในการจัดน าเท่ียวทางน า้ การจดัน าเท่ียวทางเรือนับว่าเป็นยานพาหนะท่ีน ามาใช้ในธุรกิจการท่องเท่ียวมากข้ึน
เร่ือยๆ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวทางน ้ า แต่การเดินทางจดัน าเท่ียวทางเรือจะเสียค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง 
เน่ืองจากตอ้งเสียค่ายานพาหนะอ่ืนประกอบการเดินทางต่อเน่ืองดว้ยเช่น รถโคช้ รถท้องถ่ิน รถไฟ 
เคร่ืองบิน เป็นต้น การเดินทางโดยทางเรือได้พฒันาสูงสุดให้กา้วหน้าให้เป็นเรือท่ี มีขนาดใหญ่
บรรทุกผูโ้ดยสารไดเ้ป็นพนัๆ คน มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารท่ี
มีหลายห้อง มีดิสโกเ้ธค(Discotheque) โรงภาพยนตร์(Theater) ไนต์คลบั(Night Club) เฮลท์คลับ
(Health Club) ร้านท าผม ร้านขายเส้ือผา้  ไปจนถึงสถานท่ีให้เล่นกีฬาต่างๆ เช่น สนามเทนนิส สระ
ว่ายน ้ า เป็นต้น จุดมุ่งหมาย ในการเดินทางด้วยเรือก็เพื่อให้ผูโ้ดยสารได้มีโอกาสพกัผ่อนและ
ท่องเท่ียวไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  ท่ีเรือแล่นผา่น  ระยะหลงัเรือไดรั้บการพัฒนาเป็นเรือส าราญ 
มุ่งให้ผูโ้ดยสารหาความส าราญจากส่ิงบันเทิงเริงรมยต่์างๆ ท่ีเลือกสรรหาให้บนเรือ เรือส าราญ
ปัจจุบนัไดถู้กออกแบบสร้างข้ึนมาเพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ หรือนักท่องเท่ียวแบบครบวงจร นอกจาก
จะเป็นพาหนะน านักท่องเท่ียวเดินทางจากจุดหมายหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงแล้ว ยงัเป็นท่ีพกัแรม
ส าหรับตากอากาศไปในตัว  เพราะเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถพกัผ่อนในห้องพักท่ี
สะดวกสบาย หรูหรา เช่นเดียวกบัโรงแรมชั้นหน่ึงตามแหล่งตากอากาศทัว่ไป มีการบริการอาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืมตามตอ้งการ  นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวยงัมีโอกาสไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
จากความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ ในอดีตเรือโดยสารขา้มมหาสมุทรแอตแลนติก จะให้บริการความ
บนัเทิงแก่ลูกคา้ในตอนกลางวนั  โดยการจดัเกา้อ้ีนั่งหรือท่ีนอนไวบ้ริการบนดาดฟ้า แต่ในช่วงท่ีมี
พายฝุนฟ้าคะนองกน็ัง่อ่านหนงัสือบนโต๊ะในหอ้งท่ีจดัให ้กลางคืนก็จะจดัให้มีการเตน้ร า มีวงดนตรี
มาขบักล่อม



ในปัจจุบันบนเรือส าราญขนาดใหญ่ รายการบันเทิงจะมีไว้บริก าร
ผูโ้ดยสารค่อนขา้งหลากหลาย  เช่น มีการแสดงบนเวที มีส่ิงบนัเทิงต่างๆ  เช่น โรง
ภาพยนตร์ สล๊อต เมชีน(Slot Machine) วิดีทศัน์ บาร์ ไนตค์ลบั ดิสโกเ้ธค และการ
เตน้ร าประเภทต่างๆ  เป็นตน้ เรือส าราญท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีช่ือเสียงรู้จกัทั่ว
โลกในปัจจุบนั คือเรือ Oasis of the Seas มูลค่ากว่า 4.7 หม่ืนลา้นบาท ของบริษทั
รอยลั แคริบเบียน(สหรัฐอเมริกา) มีความยาวถึง 1,187 ฟุต สามารถรองรับ
ผูโ้ดยสารได้มากถึง 6,296 คน และลูกเรืออีกกว่า 2 พนัคน ภายในมี "เซ็นทรัล 
ปาร์ค" ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิดโล่งกลางแจ้งพร้อมสวนหย่อมขนาดประมาณ 1 สนาม
ฟุตบอล ซ่ึงหมายความว่าผูเ้ขา้พกัสามารถเลือกไดว้่าจะพกัห้องแบบซีวิว หรือการ์
เด้นท์วิว นอกจากน้ี ภายในเรือล าดังกล่าวยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อีก
มากมาย อาทิ ลานชมการแสดงและกีฬาทางน ้ าสไตล์กรีกโบราณขนาด 750 ท่ีนั่ง 
ภตัตาคารกว่า 20 ร้าน บาร์ "Rising Tide"(ซ่ึงจะเคล่ือนท่ีระหว่างชั้น 3-16 ) สระว่าย
น ้า ฟิตเนส คาสิโน กิจกรรมและนนัทนาการต่างๆ เป็นตน้  มีอตัราค่าบริการเร่ิมตน้
ท่ีคนละกว่า 3 หม่ืนบาทส าหรับการเดินทางท่องเท่ียวบนเส้นทางฟลอริดา-เกาะ 
Labadee(ประเทศเฮติ) เป็นเวลา 4 คืน



นอกจากน้ี รอยลั แคริบเบียน อินเตอร์เนชัน่แนล สายการเดินเรือระดบัโลกเผยเส้นทางเดินเรือ
ประจ าภูมิภาคยุโรปและอลาสกา้ปี 2016 โดยจะประจ าการในเมืองท่าหลกั(Home Port) 6 แห่งด้วยกัน 
ให้บริการครอบคลุม 80 เมืองท่าใน 27 ประเทศครอบคลุมเมดิเตอร์เรเนียน, หมู่เกาะคานารีไอส์แลนด์, 
สแกนดิเนเวีย และทะเลบอลติค โดยจะมีเรือส าราญ 4 ล าท่ีถูกส่งเขา้ประจ าการยงัภูมิภาคยุโรปเป็นคร้ังแรก 
รวมถึงเรือส าราญล าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกล าล่าสุด Harmony of the Seas จะออกเดินทางจากเมืองท่าบาร์เซโล
น่า ประเทศสเปน ขณะท่ี Independence of the Seas ตา้นทานเสียงเรียกร้องของนักท่องเท่ียวแดนผู ้ดีไม่ไหว 
จะกลบัมาประจ าการออกเดินทางจากเมืองท่าเซาแธมป์ตนั สหราชอาณาจกัร ขณะท่ี Explorer of the Seas 
จะเปิดหนา้ประวติัศาสตร์ใหม่ในอลาสกา้ โดยจะเป็นเรือส าราญล าท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยให้บริการในน่านน ้ า
ของอลาสก้า ผนึกก าลังกับ Radiance of the Seas โดยในปี 2016 จะเป็นปีท่ี 27 ปีติดต่อกันท่ี รอยลั 
แคริบเบียน ให้บริการใน อลาสกา้ ครูซส์ โดยเส้นทางยุโรปครูซส์ของ รอยลั แคริบเบียน 2016 จะเปิดให้
จองไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 มี.ค. 2015 เป็นตน้ไป ขณะท่ีอลาสกา้ครูซส์ 2016 จะเปิดให้จองไดต้ั้งแต่วนัท่ี 26 มี.ค. 
2015 เป็นต้นไป ภายหลังเสร็จส้ินการก่อสร้างเรียบร้อยในเดือนเมษายน 2559 เรือส าราญท่ีทนัสมยัและ
ใหญ่ท่ีสุดในโลก Harmony of the Seas จะมาประจ าการในเส้นทาง 7 คืนเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัตกออก
เดินทางจากเมืองท่าบาร์เซโลน่าเป็นท่าเรือหลกั โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเลือกเร่ิมตน้และจบการเดินทางได้
จากท่าเรือชีวีตา้เวค็เคียร์ ซ่ึงเป็นประตูสู่กรุงโรมไดเ้ช่นเดียวกนั



เรือส าราญ Brilliance of the Seas จะใหบ้ริการในเส้นทาง 12 คืน อิตาเล่ียนเมดิเตอร์เรเนียน และ 
กรีก & อิตาเล่ียน เมดิเตอร์เรเนียน ครูซส์ เส้นทางหมู่เกาะองักฤษและสแกนดิเนเวีย ชาวผูดี้องักฤษจะได้ตอ้นรับ
การกลบัมาของเรือ Independence of the Seas ในช่วงฤดูร้อนของปี 2559 โดยจะใหบ้ริการในเส้นทาง 10-14 คืน 
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือหมู่เกาะคานารีไอส์แลนด์ ออกเดินทางจากเมืองท่าเซาแธมป์ตนั ขณะท่ีเรือ Navigator 
of the Seas จะใหบ้ริการในเส้นทาง 6-14 คืน นอร์วีเจ้ียนฟยอร์ด, ทะเลบอลติก, ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือหมู่
เกาะคานารีไอส์แลนด์

เรือ Serenade of the Seas จะให้บริการในเส้นทาง 7 คืน นอร์วีเจ้ียนฟยอร์ด และ 7-13 คืน 
สแกนดิเนเวีย & รัสเซีย ออกเดินทางไปกลบัจากท่าเรือโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ในช่วงเดือน พ .ค. และ 
ส.ค. และจะออกเดินทางไปกลบัจากท่าเรือสต็อคโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.
อิตาลี-กรีซ-ตุรกี จากเวนิส เรือ Jewel of the Seas จะใหบ้ริการในเส้นทาง 10 คืน กรีซ & ทะเลอาเดรียติค และ 11 
คืน กรีซ-ตุรกี-โครเอเชีย ออกเดินทางไปกลบัจากเวนิส ขณะท่ีเรือ Vision of the Seas จะให้บริการในเส้นทาง 7 
คืน กรีซและตุรกี การเสริมเรือส าราญ Jewel of the Seas เขา้ไปในเส้นทางดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมความหลากหลาย
และจ านวนหอ้งพกัมากยิ่งข้ึนตามเสียงเรียกร้องของนกัท่องเท่ียว

เรือ Rhapsody of the Seas จะใหบ้ริการในเส้นทาง 9 คืน หมู่เกาะทะเลกรีก ในช่วงเดือนพฤษภาคม
และกนัยายน โดยออกเดินทางไปกลบัจากท่าเรือชีวีตา้เว็คเคียร์(กรุงโรม) ประเทศอิตาลี ขณะท่ีตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จะใหบ้ริการในเส้นทาง 7 คืน กรีซและตุรกี
รอยลั แคริบเบียน กบัอลาสกา้ครูซส์ปีท่ี 27 ติดต่อกนั เรือ Explorer of the Seas จะให้บริการในน่านน ้ าอลาสกา้
เป็นคร้ังแรกในเส้นทาง 7 คืน Alaska Sawyer Glacier ไปกลบัจากเมืองท่าซีแอตเต้ิล รัฐวอชิงตนั พานกัท่องเท่ียว
เดินทางสู่แนวชายฝ่ัง เทรซ่ี อาร์ม ฟยอร์ด อนัคดเค้ียวและตีบตนั รายลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์อนัสุดวิจิตร 

ขณะท่ีเรือ Radiance of the Seas จะย ังคงให้บริการในเส้นทางเดิมคือ 7 คืน Alaska 
Northern/Southern Glaicier ออกเดินทางระหวา่ง 2 เมืองท่าแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลมัเบีย และซีเวิร์ด รัฐอลาสกา้ 
โดยนกัท่องเท่ียวจะไดต่ื้นตะลึงกบัไฮไลทส์ าคญัของอลาสกา้คือ ธารน ้ าแข็งยกัษ์ฮบับาร์ดเกลเชียร์ ธารน ้ าแข็งท่ี
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือ



นอกจากตวัอย่างการเดินทางตามเส้นทางของเรือส าราญท่ีส าคัญขา้งต้นแล้ว ย ังมีเรือท่ี
เดินทางระหวา่งเมือง หรือระหว่างประเทศ ซ่ึงผูป้ระกอบการเรือส าราญก็มีอยู่มากมายโดยมากจะจอด
รับส่งผูโ้ดยสารท่ีโฮมพอร์ต(Home Port) ตามเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีส าคญั เช่น ในสหรัฐอเมริกา จะมีท่าเรือท่ี
ไมอามี(Miami) รัฐฟลอริดา(Florida) โดยเฉพาะท่ีฟลอริดา จะมีโฮมพอร์ต(Home Port)  ท่ีส าคญัและ
ไดรั้บความนิยม เน่ืองมาจากฟลอริดา อยูใ่นเขตภูมิประเทศท่ีอบอุ่นและมีชายทะเลหลายแห่ง นอกจากน้ี
ยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมในการหลบหนาวมาพกัร้อนของชาวอเมริกนัทัว่ประเทศนั่นเอง  ในขณะท่ีเรือ
บางล ามีโฮมพอร์ต(Home Port) นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น มีท่ีเปอร์โตริโก(Pertorico)  ซานฮวน
(San Juan) และแวนคูเวอร์(Vancouver) ประเทศแคนดา โดยเรือทั้งหมด(ยกเวน้เรือท่ีมีเส้นทางไปอลา
สกา) จะพานกัท่องเท่ียวไปแวะตามโฮมพอร์ต(Home Port) ต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ในบริเวณหมู่ เกาะ
ของประเทศแถบทะเลแคริบเบียนและชายฝ่ังแถบอเมริกากลาง ในส่วนของเรือส าราญท่ีมีช่ือเสียงท่ีนิยม
เดินเรือในเส้นทางแถบทะเลแคริบเบียน นอกจากเรือ Queen Mary แลว้ก็ยงัมี เรือในตระกูลคาร์นิวลั
(Carnival Brand)ซ่ึงร่วมทุนกนัระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงมีเรือท่ีส าคญั เช่น 
เรือในกลุ่มวินด์ สตาร์ (Windstar) เรือในกลุ่มปร้ินส์เซส(Princess) เรือในกลุ่มซีบรอนซ์(Seabourn) เรือ
ในกลุ่มคูร์นาร์ด (Cunard) เรือในกลุ่มคอสตา(Costa) นอกจากน้ียงัมีเส้นทางเดินเรือท่ีมีความนิยมรองลง
ไปจากทะเลแคริบเบียน คือเส้นทางเดินเรือแถบทะเลยโุรปทะเล อลาสกา อ่าวเม็กซิโก ช่องแคบปานามา 
หมู่เกาะฮาวาย ทะเลแถบอเมริกาใต ้ทะเลแถบสามเหล่ียมเมอร์มิวดา้ ทะเลฝ่ังอเมริกาเหนือ ทะเลแคนดา 
และเส้นทางเดินเรือไปแอตแลนติกตามล าดบั  นอกจากน้ียงัมีเรือส าราญท่ีมีช่ือเสียงท่ีมาจากประเทศ
นอรเวย ์ไดแ้ก่ เรือในตระกูลรอยลั คาร์ริบเบียน(Royal Caribbean Brand) ซ่ึงเป็นเจา้ของกลุ่มเรือเซเลบ
ริต้ี(Celebrity) ซ่ึงกลุ่มเรือเซเลบริต้ี(Celebrity) กไ็ดแ้บ่งการบริหารออกไปอีกเป็น เรือตระกูลสตาร์(Star) 
และเรือในตระกลูโอเรียล(Orient) (Mancini, M. 2005)  



ในส่วนของเรือส าราญท่ีให้บริการในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกอย่ าง
ประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ไดแ้ก่เรือ อันดามันปร้ินเซส
(Andaman Princess) หรือท่ีเลิศหรูข้ึนมาอีกระดบัคือ เรือสตาร์ครูซ(Star Cruise) และ
สตาร์ เวอร์โก้(Star Virgo) สองบริษทัน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย
เน่ืองจากค่าใชจ่้ายไม่แพงจนเกินไป เช่น รายการล่องเรือจากสัตหีบ ล่องปีนงั ประเทศ
มาเลเซีย ระยะเวลา 4 วนั 3 คืน มีราคาตั้งแต่สองหม่ืนบาทตน้ๆ จนถึงเกือบหกหม่ืน
บาท โดยระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของห้องพกัท่ีเลือก เช่น 
ห้องดา้นในท่ีไม่มีหนา้ต่าง ห้องชมทะเลท่ีมีหนา้ต่างแต่ไม่มีระเบียง ห้องท่ีมีระเบียง
และห้องชุด(Suite Room) ห้องท่ีอยู่สูงก็จะมีราคาแพงข้ึนตามล าดบั(บุศรินทร์ เลิศ
ชวลิตสกุล, 2549)



ต่อไปน้ีคือเส้นทางเดินเรือระหวา่งประเทศซ่ึงจดัวา่เป็นเส้นทางจดัน าเท่ียวทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ท่ีบริษัทเดินเรือและนักท่องเท่ียวใช้เป็นเส้นทางเดินเรือในทะเลและมหาสมุทร  ซ่ึ งเปิดให้ทุก
ประเทศไดใ้ชร่้วมกนั เส้นทางเดินเรือระหวา่งประเทศท่ีส าคญัมี 8 เส้นทางดว้ยกนั คือ

1) North Atlantic Route ระหวา่งทวีปยโุรปกบัทวีปอเมริกาเหนือดา้นตะวนัออก
2) North Pacific Route ระหวา่งทวีปอเมริกาเหนือดา้นตะวนัตกกบัทวีปเอเชีย
3) South Africa Route ระหว่างสหรัฐอเมริกาตะวนัออกและยุโรปตะวนัออกกบั

ทวีปแอฟริกาฝ่ังตะวนัตกและตอนใต้
4) South America Route ระหวา่งทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาใต้
5) South Pacific Route ระหวา่งทวีปยโุรปและทวีปออสเตรเลีย
6) Panama Canal Route ระหว่างเมืองนิวยอร์ค(New York) ไปทางซานฟ

รานซิสโก (San Francisco) และโยโกฮามา(Yokohama) โดยผา่นคลองปานามา
7) Suez Canal Route ระหว่างทวีปเอเชียกบัทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา โดยผ่าน

คลองซูเอซ
8) Caribbean Sea Route ระหวา่งอ่าวเมก็ซิโกกบัหมู่เกาะในทะเลคาริบเบียน



ทั้งน้ีการจดัน าเท่ียวทางน ้าหรือทางทะเล อาจจดัให้ เป็นแบบคา้งคืนในเรือหรือไม่คา้งคืนกไ็ด้ อาจมีเรือท่ี
รับนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวทางน ้า เพ่ือชมความสวยงามของธรรมชาติ อาจจะแวะจอดเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว หรือพาล่อง
ชมวิวทิวทศัน ์2 ขา้งทาง และเน่ืองจากการเดินทางทางเรือมีหลายลกัษณะ ผูท่ี้จดัน าเท่ียวจึงตอ้งพิจารณาเลือกให้เหมาะ
กบัวตัถุประสงคข์องการจดัน าเท่ียวในคร้ังนั้นๆ ซ่ึงอาจจะจดัไดห้ลายวิธี ดงัน้ี

1. เดินทางโดยทางเรือตลอดระยะเวลาของการน าเท่ียว(โดยมากเป็นเรือส าราญดงัท่ีกล่าวมาแลว้)
2. เดินทางโดยเรือในบางจุดหมายปลายทางหรือบางเมือง เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดสั้มผสักบัประสบการณ์

ทางน ้า  เช่น  การเดินทางระหวา่งสวีเดนไปนอร์เวย ์โดยคา้งคืนในเรือ
3. เดินทางโดยเรือเพ่ือตอ่ไปยงัอีกจุดหมายปลายทางหน่ึงโดยไม่คา้งคืน เช่น การเดินทางข้ามช่องแคบ

องักฤษ จากองักฤษไปฝร่ังเศสหรือเบลเยีย่ม
4. เดินทางเรือเพ่ือชมวิวทิวทศัน ์และอาจจะมีการจอดเรือเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น ล่องเรือดูปลาวาฬ

หรือเพ่ือไปด าน ้าดูปะการัง เดินทางไปเท่ียวเกาะแกง่ หรือด าน ้ าชมปะการังแล้วเดินทางกลับ หรือนั่งเรือหางยาวเพ่ือชม
คลอง และวิถีชีวิตสองฝ่ังคลอง เป็นต้น ซ่ึงในการท่องเท่ียวทางน ้ าภายในประเทศไทยจะจัดน าเท่ียวในลักษณะน้ี
คอ่นขา้งมาก

ปัจจุบนัการจดัน าเท่ียวทางเรือ นอกเหนือจากเรือส าราญแลว้ การจดัน าเท่ียวทางเรือได้มีบทบาทส าคญัต่อ
การท่องเท่ียวอยา่งมาก เพราะคนส่วนใหญ่มกัชอบเท่ียวทะเล เน่ืองจากจะไดบ้รรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่า ทิวทัศน์
สวยกวา่ โดยการจดัน าเท่ียวทางเรืออาจเป็นลกัษณะการจดัน าเท่ียวแบบเช่าเหมาล า เรือสปีดโบ้ท เรือหางยาว หรือจัดน า
เท่ียวโดยเรือประมงดดัแปลง แลว้แตค่วามเหมาะสมของการจดัแตล่ะรายการ

ทั้งน้ีการจดัน าเท่ียวแตล่ะคร้ัง ถา้เป็นระยะทางไกลๆ มีรายการน าเท่ียวท่ีหลากหลาย อาจตอ้งใช้พาหนะใน
การจดัน าเท่ียวมากกวา่ 1 ประเภทข้ึนไป อาจเป็นเคร่ืองบินตอ่ดว้ยรถโคช้แลว้ตอ่ดว้ยรถตู ้เพ่ือเป็นการขนส่งนกัท่องเท่ียว
จากจุดหมายปลายทางหน่ึงไปยงัอีกจุดหมายปลายทางหน่ึง บางคร้ังกอ็าจมีการใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางด้วย เช่น 
การจดั       น าเท่ียวทางทะเล ฉะนั้นการจดัน าเท่ียวหน่ึงคร้ังอาจตอ้งใช้ยานพาหนะถึง 3-4 ประเภทกเ็ป็นได้



เรือเพ่ือการท่องเท่ียวในไทย

- เรือขา้มฟาก - เรือประมงดดัแปลง

- เรือสปีดโบ๊ด

- เรือหางยาว



1.4  พาหนะในการจัดน าเท่ียวอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากยานพาหนะท่ีใช้ในการจัดน าเท่ียวหลักๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น ก็ยงัมี

พาหนะอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเป็นส่วนหน่ึงของการจดัรายการน าเท่ียวนั้นเช่นกนั  ข้ึนอยู่กบัผู ้
วางแผนจดัน าเท่ียวจะเลือกพาหนะใดมาเสริมให้อยู่ในรายการน าเท่ียวนั้นซ่ึงตอ้งค านึงถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีจะไปหรือข้ึนอยู่กับความต้องการของนักท่อง เท่ียว โดยทั่วไปแล้วการจัดให้มี
ยานพาหนะอ่ืนๆ ให้เ ป็นส่วนหน่ึงในรายการน าเ ท่ียว ก็ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้ อม 
ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว เพื่อสร้างความหลากหลายให้กบัรายการน าเท่ี ยว หรือ
เป็นไปตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจประทบัใจมากท่ีสุด 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างของรายการน าเท่ียวท่ีอาจมีการใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ ประกอบการท ากิจกรรม
ท่องเท่ียวอยูใ่นรายการ และข้ึนอยูก่บัความสนใจพิเศษของนกัท่องเท่ียว เช่น

- รายการน าเท่ียวโดยรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์  
- รายการน าเท่ียวชมวิวรอบเกาะลงักาวีโดยกระเชา้ไฟฟ้า
- รายการน าเท่ียวข่ีจกัยานเสือภูเขาชมผีเส้ือ ณ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์
- รายการน าเท่ียวโดยรถมา้เพื่อชมเมืองล าปาง
- รายการน าเท่ียวเสริม(Optional Tour) เชิงนิเวศต่างๆ เช่น ข่ีชา้ง ล่องแพ 
- รายการน าเท่ียวทางทะเลโดยการพายซีแคนู(Sea Canoe) ซีคยคั(Sea 

kayak)
- รายการน าเท่ียวโดยการล่องแก่งเรือยางในสายน ้ าท่ีทา้ทายความสามารถ ฯลฯ



2. โรงแรมหรือทีพ่กัแรม
(HOTEL OR LODGING) 

การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว นอกจาก

ยานพาหนะแลว้ ท่ีพกัแรมนบัเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคญัส าหรับการจดัน าเท่ียวดว้ยเช่นกนั ทวัร์บาง

ประเภทบางรายการอาจใหค้วามส าคญักบัการให้

เวลาอยู่ ใน ท่ีพ ัก   ม ากกว่ าการอยู่ ในแหล่ ง

ท่องเท่ียวด้วยซ ้ า  ท่ีพกัแรมท่ีบริษัทน าเท่ียวจะ

เลือกใช้บริการอาจแบ่งได้หลายประเภทตาม

ลักษณะกลุ่มเป้าหมายในเชิงการตลาดดัง น้ี

(อนุพนัธ์  กิจพนัธ์พานิช,  2538) 



2.1 โรงแรมประเภทธุรกิจ(Commercial Hotels) จะตั้งอยู่ในตวัเมือง
หรือในยา่นธุรกิจการคา้ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีสะดวกต่อการติดต่องานของลูกคา้ท่ีมกั
เป็นนกัธุรกิจ อยา่งไรก็ดีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะ นกัท่องเท่ียวทัว่ไป และ
กลุ่มประชุมสัมมนาก็ชอบใชบ้ริการโรงแรมประเภทน้ีเช่นกนั เพราะทางโรงแรม
ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ไวพ้ร้อม เช่น บริการอาหาร 
บริการซักรีด ร้านขายของท่ีระลึก คลินิก สระว่ายน ้ า ศูนย์สุขภาพ สถานท่ี
จ าหน่ายบัตรโดยสารต่างๆ ฯลฯ นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวยงัสามารถไปไหนมา
ไหนไดส้ะดวกเพราะอยู่ในย่านชุมชนธุรกิจท่ีมีการคมนาคมสะดวก การบริการ
ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีหนงัสือพิมพใ์ห้ฟรีมีบริการเสิร์ฟกาแฟตอนเช้า มีโทรศพัท ์
โทรทศันร์ะบบเคเบ้ิลทีวี วิดีโอ บริการใหเ้ช่ารถ  บริการรับส่งสนามบิน ค็อฟฟ่ีช้
อป(Coffee Shop) หอ้งอาหาร และคอ็กเทลเลาจน(์Cocktail Lounge) ฯลฯ



2.2 โรงแรมประจ าท่าอากาศยาน(Airport Hotels) ตั้งอยู่ใกลก้บัท่า
อากาศยาน โดย เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัธุรกิจ 
หรือเป็นผูโ้ดยสารเคร่ืองบินท่ีจ าเป็นตอ้งพกัคา้งคืนเน่ืองจากเท่ียวบินถูกยกเลิก 
หรือเคร่ืองบินมีปัญหาติดขัดต้องเล่ือนก าหนดการเดินทางออกไป ห รือ
จ าเป็นตอ้งพกัเพื่อต่อหรือรอเท่ียวบินอ่ืน ตลอดจนเป็นท่ีพกัของเจา้หนา้ท่ีสายการ
บินต่างๆ โรงแรมประเภทน้ีจะมีรถบริการระหว่างสนามบินกับโรงแรม ส่วน
ใหญ่จะมีห้องประชุมเพื่อบริการแก่ลูกคา้ท่ีมาประชุม โรงแรมน้ีเหมาะส าหรับ
ลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งการเสียเวลาในการเดินทางเขา้เมือง ซ่ึงจะประหยดัทั้ งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างสนามบินกบัโรงแรมไดม้าก และเน่ืองจากอยู่
ใกลส้นามบิน ห้องพกัอาจมีเสียงรบกวนจากการข้ึนลงของเคร่ืองบิน โรงแรม
ประเภทน้ีจึงไดรั้บการออกแบบเพื่อป้องกนัเสียงรบกวนเป็นอยา่งดี



2.3 โรงแรมประเภทห้องชุด(Suite Hotels) นบัว่าเป็นโรงแรม
ประเภทท่ีเพิ่งได ้รับ การพฒันาข้ึนมาล่าสุด  และก าลงัไดรั้บความนิยม
อย่างมาก โรงแรมประเภทน้ีจะมีห้องพกัเป็นห้องชุดล้วนๆ คือ จะมี
หอ้งรับแขกแยกออกจากหอ้งนอน บางแห่งก็อาจจะมีห้องครัวเล็กๆ ให้ มี
ตูเ้ยน็และเคร่ืองด่ืมต่างๆ จดัใหพ้ร้อมภายในหอ้งพกั

โรงแรมประเภทน้ีได้รับความนิยมจากลูกคา้หลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มคนท่ีตอ้งเดินทางบ่อยๆ ก็ชอบเพราะใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูบ่า้น พวก
ท่ีมาพกัผ่อนกลุ่มฮันนีมูนก็ชอบเพราะเห็นว่ามีความสะดวกเป็นส่วนตวั 
อน่ึงโรงแรมในปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นโรงแรมประเภทใดมกันิยมมีหอ้งชุดน้ี
ไวบ้ริการเป็นทางเลือกดว้ยเสมอ



2.4 โรงแรมประเภทพักอาศัย(Residential  Hotels) เป็นธุรกิจ
โรงแรมท่ีผูพ้กัมกัเช่าอยู่เป็นระยะเวลานานๆ จึงตอ้งมีสัญญาเช่าระหว่าง
กนั ทางโรงแรมมีบริการต่างๆ เช่น การดูแลความสะอาดห้องพกั บริการ
ส่งอาหารถึงห้อง มีห้องอาหาร ห้องค๊อกเทลเลาจน์(Cocktail Lounge 
Room) ห้องนั่งเล่น ห้องพักของโรงแรมประเภทน้ีจะมีลักษณะห้อง
ใกลเ้คียงกบัโรงแรมประเภทหอ้งชุดมากทีเดียวแต่อาจมีความหรูหรานอ้ย
กว่า ส่วนใหญ่ลูกคา้จะมาพกัคนเดียวโดยมีบริการต่างๆ ท่ีค่อนขา้งจะจ ากดั
กว่าโรงแรมทัว่ไป ระยะหลงัโรงแรมประเภทน้ีได้รับความนิยมลดลง
เน่ืองจากจะมีท่ีพกัประเภทคอนโดมิเนียม(Condominium) และโรงแรม
แบบหอ้งชุดเขา้มาเป็นคู่แข่ง



2.5 โรงแรมเพือ่การพกัผ่อน (Resort Hotels) 
มกัเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าโรงแรมท่ีพกัตากอากาศ บุคคลท่ีต้องการพกัผ่อน 
หรือใชเ้วลาช่วงวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี จะเลือกพกัยงัโรงแรมประเภทน้ี 
ซ่ึงโดยมากโรงแรมจะตั้ งอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขา ใกล้
ชายทะเล หรือเป็นท าเลซ่ึงอยูห่่างไกลจากชุมชน  มีวิวทิวทศันส์วยงามอาจ
เป็นวิวทะเล  วิวทะเลสาบ หรือวิวภูเขา  เป็นโรงแรมท่ีเหมาะส าห รับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเพื่อสัมผสัธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง เหมาะส าหรับแขก
ท่ีเขา้พกัเป็นเวลานานๆ นกัท่องเท่ียวหรือกรุ๊ปทวัร์ก็ให้ความนิยมเช่นกนั 
การบริการต่างๆ ของโรงแรมจะเนน้กิจกรรมการบนัเทิงดา้นการท่องเท่ียว
เสริมเขา้ไปมากเป็นพิเศษ เช่น จดัให้มีงานเตน้ร า เล่นกอล์ฟ เทนนิส ขี่มา้ 
เดินป่า สกี และการว่ายน ้ า โดยเน้นให้มีบรรยากาศแบบสบายๆ เขา้กับ
ธรรมชาตินั้นๆ ใหแ้ขกเกิดความประทบัใจกบักิจกรรมท่ีสนุกสนานต่างๆ 
เพื่อจะไดก้ลบัมาพกัอีก 



2.6  โรงแรมประเภทให้ทีพ่กัและอาหารเช้า(Bed and 

Breakfast Hotels)   
บางคร้ังก็เรียกย่อๆ ว่า  B&B ท่ีพกัประเภทน้ี ไดแ้ก่ บา้นท่ีพกัอาศัย 

หรืออาคารขนาดเล็กท่ีมีไม่ก่ีห้อง น ามาดัดแปลงเป็นท่ีพกัคา้งคืนให้บริการแก่ผู ้
เดินทาง ซ่ึงเจา้ของสถานท่ีจะพกัอยูใ่นโรงแรมนั้นเองและจะเป็นผูจ้ดัการดา้นอาหาร
เช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง ส่วนการบริการอาหารม้ืออ่ืนจะไม่มีให้บริการ ซ่ึงการ
บริการแบบง่ายๆ เช่นน้ี ราคาค่าห้องจึงค่อนขา้งจะย่อมเยากว่าโรงแรมทัว่ไป  และ
แขกส่วนหน่ึงก็ชอบเพราะมีความเป็นกนัเองดี



2.7 โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม
(Time Share Hotels and Condominium 
Hotels) โรงแรมแบบแบ่งเวลา(Time Share Hotel)  
เป็นโรงแรมท่ีก าลงัขยายตวั มีลกัษณะเป็นการซ้ือความเป็นเจา้ของห้องพกัเป็น
ระยะเวลาหน่ึง ในช่วงเวลาดังกล่าว  คนท่ีเป็นเจ้าของจะมีสิทธิครอบครอง
ห้องพกัของตน ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพกัในคอนโดมิเนียม ท่ี เจา้ของห้อง
อาจจะน าหอ้งพกัของตนไปใหค้นอ่ืนเช่า โดยผ่านการบริหารจากทางโรงแรมนั้น  
ส่วนวิธีบริการต่างๆ ก็เหมือนกบัทางโรงแรมทัว่ไป ท าให้แขกคนอ่ืนไม่ทราบว่า
ท่ีตนมาพกัอยูน่ั้นเป็นโรงแรมประเภท Time Share โรงแรมประเภทน้ีเป็น
โรงแรมท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีห่างไกลแต่เป็นท่ีนิยมมากเป็นพิเศษของผูม้าพกั ซ่ึงเจา้ของ
หอ้งอาจจะมาพกัเพียงปีละ 1-2 สัปดาห์เท่านั้น ช่วงเวลาท่ีไม่ไดม้าพกัก็ให้ทาง
โรงแรมบริหารหอ้งพกั โดยแบ่งรายไดก้นัระหว่างเจา้ของกบัทางโรงแรม



2.8 โรงแรมแบบคอนโดมิเนียม(Condominium Hotels) 
ก็คลา้ยคลึงกบัประเภทแบ่งเวลา  จะต่างกนัก็ตรงสภาพความเป็นเจา้ของห้อง คือ แบบ
คอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะมีเจา้ของคนเดียวเป็นผูค้รอบครองจะมีสิทธิอย่างเด็ดขาด 
เจ้าของห้องจะบอกผู ้บริหารอาคารว่าตนเองจะมาพกัวนัไหนบ้าง และวนัท่ีเห ลือ
นอกจากนั้นก็ใหเ้ช่าแก่บุคคลอ่ืน แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีผูถื้อสิทธิใน
หอ้งชุดเป็นผูก้  าหนดข้ึนเอง โดยเจา้ของหอ้งพกัของโรงแรมทั้ง 2 ประเภทจะมีรายได้
เป็นค่าเช่าจากการใหเ้ช่าหอ้งพกัของตน และอาจตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ผูบ้ริหารเพื่อ
เป็นค่าโฆษณา และค่าบ ารุงรักษาท าความสะอาดต่างๆ 



2.9 โรงแรมกาสิโน(Casino Hotels) 
เป็นโรงแรมท่ีมีบริการด้านการพนัน จะจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมกาสิโน แม้ว่า
หอ้งพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก และหอ้งอาหารของโรงแรมประเภทน้ีจะค่อนขา้ง
หรูหรา แต่ก็เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัไม่มากไปกว่าการเนน้ให้แขกมาเล่นการพนนั  
โรงแรมกาสิโนจะเนน้ดึงแขกมาพกัไดด้ว้ยเร่ืองการพนันและการบนัเทิง ส่วน
ใหญ่จะมีหอ้งอาหารพิเศษต่างๆ มีการแสดงฟลอโชว(์Floor Show) ชั้นดี 
บางแห่งอาจจดัเท่ียวบินเหมาล าให้แขกท่ีประสงคจ์ะไปเล่นการพนนัโดยเฉพาะ 
กิจการดา้นการพนนัของโรงแรมหลายแห่งเปิดวนัละ 24 ชั่วโมง กล่าวคือไม่มี
วนัเวลาหยุด ซ่ึงย่อมมีผลต่อการด าเนินงานของโรงแรมทั้งฝ่ายห้องพกัและฝ่าย
อาหารเคร่ืองด่ืมตามไปด้วย แขกหลายคนตั้งใจมาเล่นการพนนัขา้มวนัขา้มคืน
อยา่งเดียวโดยไม่คิดท่ีจะท าอยา่งอ่ืนใด โรงแรมกาสิโนบางแห่งใหญ่โตมากขนาด
มีหอ้งพกัถึงหลายพนัหอ้งก็มี  โรงแรมประเภทน้ียงัไม่มีในประเทศไทย เน่ืองจาก
กฎหมายยงัไม่เอ้ืออ านวย แต่จะมีในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะตามตะเข็บ
ชายแดน ไทยกมัพูชา ไทยพม่า หรือในประเทศบา้นใกลเ้รือนเคียง เช่น มาเลเซีย 
ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือในต่างทวีปเช่น สหรัฐอเมริกา ในเมืองลาสเวกสั เป็นตน้



2.10  โรงแรมเพือ่การประชุม(Convention Hotels) 
โรงแรมท่ีเน้นรับการประชุมเป็นโรงแรมประเภทหน่ึงท่ีก าลัง

เติบโต โดยปกติโรงแรมประเภทน้ีจะมีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมทั่วไป คือ
อาจจะมีจ านวนหอ้งพกัมากเป็นพนัๆ หอ้ง เพื่อมีบริการอย่างเพียงพอส าหรับ
การประชุมขนาดใหญ่ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวนมาก  ปกติโรงแรมประเภท
น้ีจะมีหอ้งนิทรรศการ ห้องจดัเล้ียงขนาดใหญ่(Ballrooms) สามารถแบ่งซอย
เป็นห้องประชุมขนาดกลางและเล็กไดอี้กจ านวนมาก มีบริการห้องอาหาร
แบบต่างๆ ลูกคา้ส่วนใหญ่คือนกัธุรกิจ ดงันั้นจึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
นักธุรกิจในด้านต่างๆ ด้วย เช่น การประชุมทางไกล (Teleconferencing) 
บริการด้านเลขานุการ  การแปลเอกสาร เคร่ืองส่งโทรสาร (Facsimile 
Machines), อินเตอร์เน็ต(Internet) ชุดไมค์ประชุม ระบบดิจิตอล ชุดไมค์
ประชุมระบบดิจิตอลแบบไร้สาย ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย ชุดเคร่ือง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ีไมโครโฟนไร้สาย เป็นตน้



2.11  โรงแรมบติูค (Boutique Hotels)  

คือโรงแรมขนาดเล็กท่ีอาจใช้เงินทุนไม่มากเหมือนโรงแรมห้าดาวทัว่ไป แต่ชดเชยดว้ยการลงทุน
ทางดา้นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ตลอดจนการใส่ใจเร่ืองบริการ
อ่ืนๆ ทดแทน เป็นการท าธุรกิจท่ีพกัแรมของเจา้ของเงินทุนรายเล็ก ในการแข่งขนักบัโรงแรมเชน
(Chain Hotel) ท่ีมีอ านาจทุนและการตลาดมากกว่า แต่โรงแรมบูติคตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวยุคใหม่ได้ดีกว่าโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวหรือลูกค้าระดับบน(High 

End) โรงแรมบูติคจึงเป็นโรงแรมทางเลือก  ส าหรับนักเดินทางยุคใหม่ ท่ีแสวงหาประสบการณ์ท่ี
แตกต่าง โรงแรมประเภทน้ีจึงไม่ใช่เพียงสถานท่ีหลับนอน  แต่จะเป็นช่วงหน่ึงในประสบการณ์
เดินทาง ซ่ึงต่างจากโรงแรมเชน(Chain Hotel)ท่ีเน้นความมีมาตรฐานเดียวกนัทุกแห่งทัว่ทุก
มุมโลก ตวัอยา่งของโรงแรมบูติคในประเทศไทย เช่น ภารีสา รีสอร์ท  จงัหวดัภูเก็ต เป็นโรงแรมบูติค 
ท่ีออกแบบเนน้เอาใจคนท่ีชอบความเป็นส่วนตวั และโหยหาความงามและความสงบจากธรรมชาติ
เป็นรางวลัชีวิตใหแ้ก่ตนเองดว้ยกระท่อม(Cottage) ส่วนตวัแยกออกจากห้องอ่ืนซ่ึงซุกตวัอยู่ใน
วงลอ้มของภูเขาและทะเล  หรือโรงแรมแทมมาริน วิลเลจ(Tamarind Village Hotel) 

ตั้งอยูใ่นกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นโรงแรมบูติคท่ีออกแบบเนน้สไตลล์า้นนา ให้ผูเ้ขา้พกัเขา้ถึงกล่ินอาย
สไตลล์า้นนาในทุกๆ ดา้นเช่น การตกแต่งห้องพกัแบบลา้นนา  การรับประทานอาหารขนัโตก การ
แต่งกายพ้ืนเมืองแบบลา้นนาของพนกังาน เป็นตน้ 



2.12 ที่พกัประเภทอ่ืนๆ
นอกจากประเภทท่ีพักต่างๆ ข้างต้น ยงัมีท่ีพักแบบอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นท่ีพักท่ีเกิดจากกา รเรียกร้องของ

นกัท่องเท่ียว แตอ่าจไมไ่ดเ้รียกวา่โรงแรมตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้  เน่ืองจากอาจมีการบริการไมส่มบูรณ์แบบเท่าโรงแรม คือ
มีความสะดวกสบายนอ้ยกวา่    แตค่วามตอ้งการในท่ีพกัเหล่าน้ีกลบัมีมากไมน่อ้ยไปกว่าโรงแรม เน่ืองจากราคาค่าเช่าถูก 
หรืออาจเน่ืองจากอยูใ่กลธ้รรมชาติมากกวา่ ซ่ึงท่ีพกัดงักล่าวไดแ้ก ่

- ท่ีพักเยาวชน(Youth Hostel) ท่ีพกัประเภทน้ีเกดิข้ึนในเยอรมนันีเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1900 
เป็นการบริการแกค่นหนุ่มสาวท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือการศึกษา และพบปะสังสรรคซ่ึ์งกนัและกนั ห้องพักเป็นแบบห้อง
รวม ส่วนใหญ่จะเป็นเตียงสองชั้น มีผา้ห่ม หมอน และอาหารเคร่ืองด่ืมในราคาถูกไวบ้ริการ การพักในสถานท่ีดังกล่าวจะ
จ ากดัเวลาเขา้พกั ท่ีพกัประเภทน้ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในประเทศทางยโุรปตะวนัตก เช่น ในฝร่ังเศส 

- คาราวานและแคมป้ิง(Caravan and Camping) ท่ีพักประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมในยุโรป  
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย บางทีเรียกวา่ ท่ีพกักลางแจง้(Open air Hostels) ท่ีพกัแบบคาราวานและแคมป้ิง
น้ี  มีวิวฒันาการมาจากการท่องเท่ียวเดินทางดว้ยเทา้เปล่าไปเป็นรถยนต ์เป็นท่ีพกัท่ีมีห้องน ้า ห้องนอน เคร่ืองอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ ตามสมควร ลกัษณะภายในคลา้ยกบัรถยนตข์นาดใหญ่ทั่วไป  แต่การออกแบบตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และ
พิเศษกวา่ตรงท่ีท่ีนอนพบัเกบ็ได ้เม่ือไม่ใช้ประโยชน์เน้ือท่ีว่างกส็ามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรือห้องนอน
รวมกนัได้

- บังกะโล(Bungalow) เป็นท่ีพกัลกัษณะกอ่สร้างเป็นหลงัๆ ราคาคา่เช่าท่ีพกัจะไมร่วมอาหารม้ือเช้า 
บงักะโลบางแห่งมีห้องอาหารไวบ้ริการ บางแห่งกไ็มมี่ มกัตั้งอยูใ่กลแ้หล่งท่องเท่ียว ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มี
จดัไวต้ามอตัภาพ อตัราค่าเช่าอยูใ่นระดับค่อนขา้งต ่า แต่ปัจจุบันบังกะโลหลายแห่งกมี็พัฒนาการ ท่ีดีมีระดับใกล้เคียงรี
สอร์ท

- ทัวริสต์ฮอลิเดย์ วิลเลจ(Tourist Holiday Villages) เกดิข้ึนในยโุรปหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 เป็นท่ีพกัท่ีตั้งอยูติ่ดชายทะเล หรือเป็นสถานท่ีอ านวยความสะดวกในดา้นท่ีพกัให้แกน่ักท่องเท่ียว มกัตั้งอยูใ่นหมู่บ้าน
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีท่ีพกั อาจมีสถานท่ีเล่นกฬีา พกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น สระวา่ยน ้า สนามเทนนิส มินิกอล์ฟ ห้องอบไอน ้ า
(Sauna) และมีบริการอาหารนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปพกั และโดยมากลูกคา้จะเขา้พกัเป็นครอบครัว ท่ีพกัประเภทน้ีมี
ในหลายประเทศ เช่น ฝร่ังเศส อิตาลี



- คลับเมด(มาจากค าว่า Club Mediterranee) เป็นสถานท่ีแรกท่ีจดับริการแบบหมู่บ้านนักท่องเท่ียว(Tourist 
Holiday Villages) โดยตั้งข้ึนคร้ังแรกท่ีหมูเ่กาะมายอร์คกา(Majoca) ในประเทศสเปน ในปี ค.ศ.1950 โดยตั้งช่ือในคร้ังนั้น
ว่า “แวคเคชั่นวิลเลจ”(Vacation Village) มีสมาชิกคร้ังแรก 2,500 คน ปัจจุบันคลับดังกล่าวขยายตัวออกไปทั่วโลกมี
เครือขา่ย(Chains) รวมประมาณกวา่ 1,200 แห่ง

-โมเตล็(Motel) เป็นธุรกจิท่ีพกัแรมท่ีสร้างข้ึนเฉพาะ ตั้งอยูริ่มถนนตามชานเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวก
นกัท่องเท่ียวท่ีขบัรถไปเองสามารถเขา้จอดถึงหนา้ห้องพกั หรือลานจอดรวมไดเ้ลย ท่ีพกัประเภทน้ีจึงมกัมีบริการเกีย่วกบั
รถรวมอยูด่ว้ย เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านขายอุปกรณ์เกีย่วกบัรถยนต ์ป๊ัมน ้ามนั ฯลฯ เป็นท่ีพักเพ่ือนักเดินทางผ่านได้พักเพียงคืน
เดียว เพ่ือเอาแรงขบัรถยนตท์่องเท่ียวตอ่ไปยงัเมืองอ่ืน ห้องพกัมีท่ีจอดรถเฉพาะของแตล่ะห้อง อาจมีห้องพักส่วนหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะและการใช้สอยเช่นเดียวกบัโรงแรมส าหรับแขกท่ีมีก  าลงัจ่ายมากข้ึนมาอีกระดบัหน่ึง

- เกสต์เฮ้าส์หรือเพ็นช่ัน หรือบอร์ดดิง้เฮ้าส์(Guest House, Pension or Boarding House) เป็นธุรกจิท่ีพกัแรม
ท่ีน าเอาบา้นพกัมาดดัแปลง หรือสร้างข้ึนเพ่ือแบ่งเป็นห้องให้นกัท่องเท่ียวเขา้พกัแรม โดยเกบ็คา่เช่า ซ่ึงปกติมกัอยูใ่นยา่น
ชุมชนในเมืองใหญ่ๆ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมกัจะมาเช่านอนเฉพาะกลางคืน ส่วนกลางวนัจะออกเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัท่ีต่างๆ อัตราค่าท่ีพักจะค่อนขา้งต ่า เพราะอาจมีแค่เตียงท่ีสะอาด และห้องน ้ าในตวัหรือห้องน ้ ารวมไว้
บริการ แตปั่จจุบนัมีการพฒันาข้ึนมาก เช่น มีห้องปรับอากาศ อาหารเคร่ืองด่ืม ตลอดจนมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ไว้
บริการแกน่กัท่องเท่ียว ท่ีพกัประเภทน้ีท่ีมีช่ือเสียง เช่น ยา่นถนนขา้วสารในกรุงเทพมหานคร เป็นตน้

-บ้านพักในหมู่บ้าน หรือบ้านพักในฟาร์ม(Home Stay, Farm Stay) เป็นธุรกจิท่ีพักแรมท่ีเจ้าของบ้านหรือ
เจา้ของฟาร์มในหมูบ่า้นจดัสร้างข้ึน หรือดดัแปลงเป็นห้องพกัแรม โดยเกบ็คา่เช่า ตามปกติมกัให้บริการแกน่ักท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องชาวบ้าน หรือของคนในท้องถ่ินนั้นๆ ท าให้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกบัเจา้ของบา้น อตัราคา่เช่าจะอยูใ่นระดบัต ่า  อาจมีบริการดา้นอาหารและการน าเท่ียวให้แกน่กัท่องเท่ียวดว้ย บางท่ี
ไดจ้ดัเป็นรูปแบบเหมาจ่ายท่ีรวมท่ีพกั คา่กนิอยู ่มีการท่องเท่ียวในละแวกใกลเ้คียงหรือมีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ได้เรียนรู้
ในชีวิตประจ าวนัของชาวบา้น เช่น การท ากบัขา้ว การท าเกษตรกรรม ฯลฯ โดยการคิดราคาจะรวมเป็นราคาเหมาราคาเดียว

-หอพัก(Hostel, Domitory) เป็นธุรกจิท่ีพกัแรมท่ีกลุ่มบุคคล หรือสถาบนัจดัไวใ้ห้บริการแกน่กัท่องเท่ียวเขา้
พกั โดยเกบ็คา่เช่า 





3. ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
(RESTAURANT OR FOOD SHOP) 

อาหารนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวคาดหวงัวา่จะไดรั้บ

การบริการอย่างดีจากการจัดการเดินทางท่องเท่ียวของ

บริษทัน าเท่ียว อยา่งนอ้ยควรดีกว่าท่ีเขาได้กินอยูด่้วยตวัเอง

ท่ีบ้าน การจัดน าเท่ียวในแต่ละวันจึงต้องมีอาหาร 3 ม้ือ 

บริษัทน าเท่ียวต้องค านึงถึงคุณภาพความสะอาด ความ

ปลอดภัยในการบริโภค  ตลอดจนรสชาติและปริมาณของ

อาหารให้เพียงพอกบันักท่องเท่ียว ต้องเลือกร้านท่ีมีโต๊ะ

หรืออาณาบริเวณ  มีพนักงานบริการมากพอท่ีจะสามารถ

รองรับกลุ่มทัวร์ได้ด้วย และต่อไปน้ีเป็นประเภทของ

ภตัตาคารร้านอาหารท่ีบริษทัน าเท่ียวนิยมน านักท่องเท่ียวมา

ใช้บริการ ไดแ้ก ่



3.1 ภัตตาคารหรือร้านอาหารของท้องถิ่น  ท่ีจัดอาหาร
ประจ าชาติ หรืออาหารพื้นเมือง ซ่ึงมกัมีการตกแต่งร้านท่ีเขา้กบับรรยากาศ
ของเมืองนั้นๆ เช่น ภตัตาคารญ่ีปุ่นก็จัดบรรยากาศของร้านแบบญ่ีปุ่น 
ภตัตาคารอาหารทะเล ก็จดัร้านใหเ้ขา้กบับรรยากาศของทอ้งทะเล เป็นตน้ 
โดยมากบริษทัน าเท่ียวจะน ากรุ๊ปทวัร์มาใช้บริการร้านอาหารประเภทน้ี
มากเน่ืองจากมีอยูม่าก ท าใหง่้ายแก่การมาใชบ้ริการ ท่ีส าคญัเป็นท่ีตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียวดว้ย

3.2 ภัตตาคารร้านอาหารที่จัดการแสดงให้แขกชมหลัง
อาหาร หรือชมระหว่างรับประทานอาหาร  อาจเรียกว่าสถานท่ีเขา้ชมการ
แสดงพร้อมรับประทานอาหาร โดยมากเป็นอาหารพื้นเมือง ซ่ึงจะมีการ
แสดงพื้นเมือง เช่น การรับประทานอาหารแบบขนัโตกดินเนอร์ พร้อมชม
การแสดงของทางภาคเหนือ เป็นตน้



3.3 ภตัตาคารร้านอาหารทีจ่ัดแบบบุฟเฟต์  ร้านประเภทน้ีจะ
นิยมตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม  มีอาหารให้เลือกหลากหลาย  มีปริมาณท่ี
มากพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทางร้านตอ้งเติมอาหารลงในถาด
หรือจานส่วนกลางใหเ้ติมเตม็ดูดีตลอดเวลา  ควรเป็นร้านท่ีสามารถรับคน
ไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่ถา้ผูจ้ดัน าเท่ียวจะพานกัท่องเท่ียวมารับประทานใน
ร้านอาหารแบบน้ีตอ้งรักษาเวลาในการเขา้ไปใช้บริการเพราะร้านอาหาร
จะเปิดปิดเป็นเวลา โดยมากจะเป็นการจดัใหบ้ริการในท่ีพกัแรมต่างๆ ซ่ึงมี
จ านวนแขกมากพอท่ีจะสามารถจดัอาหารแบบน้ีได ้



3.4 ภัตตาคารร้านอาหารที่จัดรายการอาหารแบบเซ็ทรายการมาให้ โดย
จะมีกบัขา้วอยูต่รงกลาง ซ่ึงมีภตัตาคารร้านอาหารประเภทน้ีอยู่มากมายหลายระดบัทัว่ทุก
พ้ืนท่ี โดยมากร้านอาหารจะส่งรายการอาหารมาให้บริษัทน าเท่ียวหรือผูจ้ดัน าเท่ียวได้
เลือกรายการอาหารก่อนล่วงหนา้ โดยอาจเสียค่าใช้จ่ายเป็นหัวหรือเหมาเป็นโต๊ะแลว้แต่
นโยบายของทางร้าน การรับประทานอาหารแบบน้ีนบัวา่เป็นท่ีนิยมเช่นกนั ดงัภาพ

3.5 ภัตตาคารอาหารจานด่วน  จะมุ่งเน้นความรวดเร็ว ร้านอาหาร
ประเภทน้ีจะมีอยู่ทัว่ไป โดยท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเลือกใช้บริการไดเ้ช่น KFC และ 
McDonald เป็นตน้ แต่บริษทัน าเท่ียวจะไม่นิยมใช้บริการ แต่อาจจะแวะเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดห้าของวา่งรับประทานระหวา่งเดินทางมากกวา่

ส าหรับร้านอาหารเพ่ือการจดัน าเท่ียวน้ี บริษทัน าเท่ียวจะให้
ความส าคัญในการจดัอาหารให้ในม้ือเท่ียงกบัม้ือเย็น ส่วนม้ือเช้านั้นทางผูจ้ดันิยมให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บประทานในท่ีพกัแรมท่ีทางโรงแรมจดัใหพ้ร้อมกบัห้องพกั เป็นการให้
ผูจ้ดัน าเท่ียวไม่ตอ้งเร่งรีบเดินทางตั้งแต่เช้าเพ่ือไปหาอาหารเช้าท่ีอ่ืนรับประทานอีก เป็น
การประหยดัเวลา และเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้กัผ่อนมากข้ึนดว้ย





4. ส่ิงดงึดูดใจทางการท่องเทีย่ว (ATTRACTIONS) 

สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการแรกท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้ไปเยือน นักท่องเท่ียวจะเลือกไปยงั

แหล่งท่องเท่ียวใดข้ึนอยูก่บัวา่ บริษทัน าเท่ียวสามารถจดัรายการน าเท่ียวโดยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้มากน้อย

เพียงใด นอกจากน้ีในแหล่งท่องเท่ียวควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ได้แก ่ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ ร้านค้า 

โครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพถนนหนทางการเขา้ถึง

การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัยิง่ ของการจดัน าท่องเท่ียว การเดินทางไปยงัสถานท่ี

ท่องเท่ียวตอ้งไมล่ าบาก ไมค่วรใช้เวลานานนกั ระยะทางในการเดินทางจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งน ามาพิจารณา เพราะถา้

ยิ่งไกลจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เน่ืองจากตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการจัดน าเท่ียวมาก และเสียเวลามากด้วย  

โดยทัว่ไปเราสามารถแบ่งประเภทของส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้ตามลักษณะของสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัท่ี

น่าสนใจ(Site Attraction) ไดแ้ก ่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นทางภูมิประเทศ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ หรือ

อาจแบ่งส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไดต้ามเหตุการณ์ตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึน(Event Attraction) อาจเป็นนิทรรศการ งานร่ืน

เริง เทศกาลประจ าปี งานแสดงแสงสีเสียงสะพานขา้มแมน่ ้าแคว เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามหากจะแบ่งส่ิงดึงดูดใจทางการ

ท่องเท่ียวให้มีความหลากหลายชัดเจนข้ึนกส็ามารถแบ่งประเภทของส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวได้เป็น 3 ประเภท 

ดงัน้ี



4.1 ประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา ทะเล ชายหาด น ้ าตก น ้ าพรุ้อน ถ ้า อุทยานแห่งชาติ เกาะแก่ง ทะเลสาบ  เป็น
ตน้

4.2 ประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานโบราณวตัถุ เป็นทรัพยากรท่องเท่ียวท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนตามประโยชน์ของมนุษยเ์อง ทั้งท่ีเป็นมรดกในอดีตและไดเ้สริมข้ึนในสมยัปัจจุบนั
ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา ความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงอารยธรรม
และความเจริญกา้วหน้าของท้องถ่ินนั้นในอดีตและได้เหลือเป็นมรดกตกทอดมายงัชนรุ่นหลัง
อยา่งไรบา้ง เช่นอุทยานประวติัศาสตร์ อนุสาวรีย ์ย่านเมืองเก่า นครประวติัศาสตร์ วดั พิพิธภณัฑ ์
ภาพเขียนโบราณ พระพทุธรูปโบราณ เป็นตน้

4.3 ประเภทศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี เป็นทรัพยากร
ท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผูค้นในสังคมแต่ละกลุ่มชนท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ โดยยึดถือปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา ตลอดจนกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคมท่ีมีผลต่อการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปเยือน เช่น ไปดูวิ ถีชีวิตของชาว
กะเหร่ียงคอยาว ท่ีบา้นน ้ าเพียงดิน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  หรือไปศึกษาวิถีชีวิติชาวเขาเผ่าต่างๆ การ
ไปท่องเท่ียวเทศกาลกินเจ ท่ีจงัหวดัภูเกต็ เป็นตน้



แหล่งท่องเท่ียวบนความสนใจท่ี
หลากหลายในปัจจุบนั ท่ีผูจ้ดั
ทวัร์ตอ้งใหค้วามส าคญั เช่น

- ความสนใจเฉพาะ ทัวร์ 9 วดั เจาะลึกด าน ้า วิถีชีวิต เล้ียงช้าง  

- ตามวตัถุประสงคข์อง นักท่องเท่ียวเช่น ช็อปป้ิง ดูกฬีา รักษา

สุขภาพ

- ทัวร์ไปในสถานท่ีโปรโมทของ ททท.  หรือ ตามรีวิว ทั้ งท่ีกนิท่ี

เท่ียว ร้านอาหาร จุดเช็คอินต่างๆ ฯลฯ 

- ทัวร์ตามรอยคนดัง ภาพยนตร์ คนมีช่ือสียง ยทููปเปอร์ ฯลฯ 



5. บริการน าเทีย่วจากหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์
(TOUR LEADER AND GUIDE SERVICE) 

ผูน้ าเท่ียวหรือมคัคุเทศกเ์ป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากอีกปัจจัยหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ คอยช่วยเหลืออ านวยความ

สะดวกแกน่กัท่องเท่ียวในทุกๆ เร่ือง ผูท่ี้จะมาท าหนา้ท่ีน้ีบริษทัน าเท่ียวควรเลือกสรรกลัน่กรองมาอยา่งดี เพ่ือให้การ

จดัน าเท่ียวในคร้ังนั้นๆ เกดิความประทับใจ บางคร้ังตลอดการเดินทางสถานท่ีท่องเท่ียวอาจไม่เป็นใจ ไม่มีความ

สวยงามอยา่งท่ีคาดคิด แตถ่า้บริษทัจดัหาผูน้ าเท่ียวท่ีเกง่ๆ มีความสามารถมาน าเท่ียว การน า เท่ียวคร้ังนั้นกจ็ะเต็มไป

ดว้ยรอยยิ้มความสนุกสนานมีความอบอุ่นในการเดินทางของลูกคา้ ผูน้  าเท่ียวจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีบริษทัควรให้

ความส าคญั ไมค่วรขอเพียงแคห่าคนท่ีพอท างานน้ีได้มาท าหน้าท่ีตรงน้ีเพราะจะกอ่ให้เกดิความเสียหายตามมาอีก

มากมาย แม้บางคร้ังบริษทัได้ท าการติดต่อวางแผนจัดน าเท่ียวมาอย่างดี แต่ถ้าได้มัคคุเทศกท่ี์ขาดคุณภาพ ด้อย

ประสบการณ์ถึงให้มีการเตรียมการวางแผนน าเท่ียวมาอยา่งดีแคไ่หน นกัท่องเท่ียวกจ็ะไมป่ระทบัใจ



ใบอนุญาตแบบใหม่ มี 3 ประเภท 6 ชนิด ไดแ้ก่
1. มคัคุเทศกป์ระเภททัว่ไป บตัรสีบรอนซ์เงิน

2. มคัคุเทศกป์ระเภทเฉพาะภูมิภาค มี 4 ชนิด คือ
2.1 เฉพาะภูมิภาคภาคกลาง บตัรสีเหลือง
2.2 เฉพาะภูมิภาคภาคเหนือ บตัรสีเขียว
2.3 เฉพาะภูมิภาคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บตัรสีส้ม
2.4 เฉพาะภูมิภาคภาคใต ้บตัรสีฟ้า
ทั้งน้ีผูจ้ดัน าเท่ียวตอ้งไม่ลืมเลือกสรรคค์นน าเท่ียวท่ีมีความรู้

ความสามารถตรงกบัลกัษณะงานทวัร์ในแต่ละคร้ัง



6. แหล่งซ้ือของ(SHOPPING PLACES) 

การซ้ือของเป็นเร่ืองจ าเป็นมาก เพราะนักท่องเท่ียวแทบ

ทุกคนตอ้งการซ้ือของท่ีระลึกเก็บไวเ้ป็นของส่วนตวัเก็บ

ไวเ้ป็นความทรงจ า หรือซ้ือฝากคนทางบา้น โดยเฉพาะ

คนไทยมีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เม่ือเดินทางไปท่ีใดก็ตอ้งมี

ของฝากญาติมิตร ฉะนั้ นบริษัทน าเท่ียวจึงจ าเป็นต้อง

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับร้านค้าและตัวสินค้าของท่ีระลึก 

( Souvenir)ใ น จุ ด ท่ี ต้ อ ง แ ว ะ  เ พื่ อ ก า ร แ น ะน า ใ ห้

นักท่องเท่ียวสามารถซ้ือหาของท่ีมีคุณค่าจากแหล่งซ้ือ

ของนั้นๆ ได ้โดยขอ้มูลต่างๆ ท่ีบริษทัน าเท่ียวหรือผูน้ า

เท่ียวควรต้องศึกษาไวเ้พื่อการเลือกร้านท่ีจะจัดไวใ้น

รายการน าเท่ียว  ซ่ึงควรมีลกัษณะดงัน้ี



6.1ควรเป็นร้านสินค้าพื้นเมือง มีสินคา้ท่ีข้ึนช่ือของสถานท่ีหรือแหล่งท่องเท่ียว   นั้นๆ
6.2 ควรเป็นร้านท่ีมีสินค้ามีคุณภาพ ราคาไม่แพงเกินไป มีความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ียอมรับ
6.3 เป็นร้านท่ีต้ังอยู่ ในเส้นทางท่ีรถสามารถจอดแวะ ให้นักท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือของ

ฝากในเส้นทางผา่นท่ีเหมาะสม ไม่ตอ้งขบัรถออ้มเกินไป  ทั้งน้ีแหล่งซ้ือของอาจหมายถึงย่านการคา้
ท่ีส าคญัเพื่อใหลู้กคา้ไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินควบคู่กบัการไดช้มสภาพแวดลอ้มและ
ไดเ้ลือกซ้ือของท่ีถูกใจ

6.4 หากจัดเดินทางไปยังต่างประเทศหรือเมืองบริเวณเขตชายแดน ผู้วางแผนจัดน า
เท่ียวควรให้เวลาลกูค้าส าหรับการเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี(Duty Free Stores)        ท่ีอยู่
ตามสนามบิน ตามแหล่งท่องเท่ียวยา่นการคา้ต่างๆ หรือตามชายแดนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ
ร้านคา้ปลอดภาษีตามสนามบินเน่ืองจากเป็นจุดสุดทา้ยท่ีลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ก่อนจากประเทศ
นั้นไป และลูกคา้จะมีเวลามากพอก่อนข้ึนเคร่ืองบินกลบั ประกอบกบัลูกคา้หลายคนมีความคิดว่าไม่
อยากน าเงินตราต่างประเทศนั้นไปแลกคืน โดยเฉพาะเงินท่ีเป็นเศษเหรียญหรือธนบตัรท่ีมีค่าน้อย 
เน่ืองจากหากกลบัไปยงัประเทศแลว้ร้านรับแลกเปล่ียนเงินจะไม่รับแลกเปล่ียน อีกทั้งร้านคา้ปลอด
ภาษียงัเป็นสถานท่ีรวบรวมสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศนั้นๆ การให้โอกาสนักท่องเท่ียวได้
เลือกซ้ือสินคา้จากร้านดงักล่าว จึงเป็นอีกรายการหน่ึงท่ีผูว้างแผนจดัน าเท่ียวควรให้เวลาแก่แขกโดย
ระบุลงในรายการน าเท่ียวดว้ย




