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“รายการน าเที่ยว” 

หรือก ำหนดกำรเดินทำง ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ Itinerary หมำยถึง กิจกรรมกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในแต่ละวัน ต้ังแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ำยตำมจ ำนวนวันที่ จัด โดยมี
รำยละเอียดระบุถึง วัน เวลำ สถำนทีพั่กแรม ร้ำนอำหำร และแหล่งทอ่งเทีย่ว  กำรเขียนรำยกำร
น ำเที่ยวน้ัน  ต้องอำศัยทักษะควำมสำมำรถเฉพำะตัวในกำรเขียนเพ่ือก ำหนดเป็นรำยกำร
เดินทำงหรือรำยกำรน ำเทีย่วใหน่้ำสนใจ ควรเขียนอย่ำงมีเหตุผล น่ำเช่ือถือ มีสีสัน สำมำรถเร้ำ
อำรมณ ์ท ำใหผู้้อ่ำนอ่ำนแล้วเกิดควำมรู้สึกต้องกำรทีจ่ะไปเทีย่วจนถึงข้ันใหค้วำมสนใจ สอบถำม 

และตัดสินใจซือ้แพ็กเกจทวัรใ์นทีสุ่ด 



เคร่ืองมือที่ช่วยในการเขียนรายการน าเที่ยว

การเขียนรายการน าเท่ียวให้น่าสนใจก่อนท าการแจกจ่าย หรือท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางการตลาดไปยังนักท่องเท่ียวน้ัน  ต้องอาศัยความช านาญในการใช้ภาษา ยิ่งถ้าผู้เขียนรายการน าเท่ียวมี
ประสบการณ์เดินทาง ผ่านงาน Tour Operation มาแล้ว ก็จะสามารถท าให้การเขียนรายการน าเท่ียวง่าย
และเห็นภาพมากขึน้ แต่ส าหรับมือใหม่น้ันจ าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องอาศัยเคร่ืองมือหรือเอกสารเข้ามามีส่วนช่วย
ในการเขียนรายการน าเท่ียว โดยการได้ดูรายการน าเท่ียวเก่าๆ ท่ีผ่านมาก็จะเป็นประโยชน์และช่วยให้การ
เขียนรายการน าเท่ียวไหลลื่นยิ่งขึน้ เคร่ืองมือเอกสารท่ีสามารถน ามาประกอบการเขียนรายการน าเท่ียวนี้
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือเคร่ืองมือท่ีเป็นเอกสาร และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เอกสาร



1. เคร่ืองมือท่ีเป็นเอกสาร

1.1 หนังสือท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เท่ียวเมืองไทย 76 จังหวัด หนังสือจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
เชียงใหม่ โดยหนังสือจะมีรหัส ISBN ก ากับไว้เสมอ จะเป็นเอกสารท่ีออกวางขายไม่เป็นเวลา โดยมาก
ผู้เขียนรายการน าเท่ียวจะน าข้อมูลในส่วนท่ีเป็นเนือ้หาเชิงวิชาการ ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 
เส้นทางการเดนิทาง สถานท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีติดต่อ โดยน าข้อมูลเหล่านีม้าประกอบการเขียนรายการ
น าเท่ียว



1.2 วารสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นิตยสาร อสท. Trip เพ่ือนเดินทาง เท่ียวรอบโลก จุลสารการ
ท่องเท่ียว ฯลฯ วารสารจะเป็นเอกสารท่ีมีรหัส ISSN ก ากับไว้เสมอ เป็นเอกสารท่ีออกจ าหน่ายเป็นเวลา 
อาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ส าหรับข้อมูลท่ีน ามาจากวารสารก็จะเป็นลักษณะเดียวกับข้อมูลท่ีได้
จากหนังสือ แต่อาจจะทันสมัยกว่าเพราะออกเป็นเวลา ส่ิงท่ีผู้เขียนจะได้เพิ่มเติมจากวารสารคือ ตัวอย่าง
โปรแกรมหรือรายการน าเท่ียวท่ีบริษัทน าเท่ียวต่างๆ ซ่ึงผู้เขียนรายการน าเท่ียวสามารถน ารูปแบบหรือภาษา
มาปรับใช้ในการเขียนรายการน าเท่ียวของตนได้



1.3 แผ่นพบั, โบรชัวร์(Folder, Brochure) เป็นเอกสารท่ีส่วนมากมักไม่ปรากฏวนัเดือนปีท่ีพมิพ์
ชัดเจนนัก ผู้เขียนรายการน าเท่ียวสามารถดงึข้อมูลในส่วนท่ีเป็นรูปภาพ สถานท่ีต้ัง แผนผังหรือแผนท่ีการ
เข้าถงึ รายละเอยีดใน ส่ิงท่ีน่าสนใจ ส่ิงอ านวยความสะดวกโดยย่อ ราคาค่าบริการ แผ่นพบัและโบรชัวร์อาจ
เป็นเร่ืองของท่ีพกั ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเท่ียว บางชิ้นกอ็าจมีข้อมูลเชิงวชิาการบ้างแต่ไม่มากนัก 



1.4 ตารางบอกเวลาเดนิทาง(Time Table) หรือ อตัราค่าธรรมเนียม(Tariff) ได้แก่ ตารางเวลาการ
เดนิทางของสายการบินหรือบริษัทเดนิเรือ หรือก าหนดการเดนิรถต่างๆ พร้อมอตัราค่าบริการ โดยมากถ้า
เป็นของสายการบินมักท าเป็นลกัษณะของหนังสือ หรือพอ็คเกต็บุ๊ค(Pocket Book) เล่มเลก็ ๆ ถ้าเป็นเวลา
เดนิเรือหรือเวลาเดนิรถอาจท าเป็นแผ่นปลวิแจก ซ่ึงผู้จัดน าเท่ียวสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาพจิารณาในเร่ือง
ของวนัเวลาเดนิทาง และวนักลบั ดูว่าช่วงเวลาไหนเหมาะสม จะออกเดนิทางจากต้นทางเวลาใด จึงจะ
สามารถไปถงึจุดหมายปลายทาง เพ่ือเปลีย่นถ่ายเป็นยานพาหนะอ่ืนได้ทัน เป็นต้น



1.5 ตารางหรือใบเสนอราคา(Table or Tabular Form)จากสถานประกอบการต่างๆ ท่ีเสนอแก่
บริษัทน าเท่ียว อาจมีลกัษณะเป็นเอกสารแผ่นเดยีวหรือเป็นรูปเล่มขนาดพกพา ซ่ึงอาจเป็นตารางหรือใบ
เสนอราคา ของสถานประกอบการท่ีเกีย่วข้อง เป็นเอกสารท่ีมีความส าคัญมาก โดยเฉพาะตอนท่ีจะใช้
ประกอบการก าหนดราคาในการจัดน าเท่ียวของบริษัทน าเท่ียว



1.6 แผนท่ี หรือแผนผัง(Map or Chart) เป็นเอกสารท่ีใช้วางแผนในเร่ืองของเส้นทาง เวลา แต่ละ
ช่วงของระยะทางจากจุดหน่ึงไปอกีจุดหน่ึง อาจเป็นได้ท้ังแผนท่ี หรือแผนผังท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงแรม แผนท่ี
ประเทศไทย แผนท่ีภูมิภาค ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว แผนท่ีจังหวดั แผนท่ีเกาะ  เส้นทางเดนิป่า ฯลฯ  
ข้อมูลจากเอกสารประเภทนีส้ามารถใช้ประโยชน์ต่อผู้เขียนรายการน าเท่ียวหรือผู้จัดน าเท่ียวโดยเฉพาะใน
เร่ืองของเวลา ระหว่างจุดต่อจุด เส้นทางถนน



1.7 เอกสารอ่ืนๆ(Other Documents) ท่ีเกีย่วข้องกบัการเขียนรายการน าเท่ียว ยงัมีอีกมากมาย เช่น 
จุลสาร แผ่นปลวิ วซีีด ีโทรทัศน์ ฯลฯ ซ่ึงผู้เขียนต้องรู้จักคัดเลือกส่ิงท่ีสามารถน ามาใช้ในการเขียนเพื่อให้
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด



2. เคร่ืองมืออ่ืนๆ นอกเหนือจากเอกสารท่ีมีส่วนช่วยในการเขียนรายการน าเท่ียวดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผู้เขียน
อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือข้อมูลจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องดงันี้

2.1 จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ห้องสมุดการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐบาล เช่น วดั พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ อทุยาน
แห่งชาติ

2.2 จากหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียวของเอกชน
2.3 จากผู้มีประสบการณ์ในการเดนิทางท่องเท่ียวมาแล้ว เช่น จากมัคคุเทศก์ ผู้วางแผนจัดน าเท่ียว

ในบริษัททัวร์ต่างๆ หรือผู้ท่ีอยู่ในวงการท่องเท่ียว
2.4 จากสถานประกอบการท่ีเกีย่วข้องในการจัดน าเท่ียว เช่น โรงแรม บริษัทน าเท่ียว ร้านขายของ

ท่ีระลกึ บริษัทน าเท่ียวท้องถิน่ เป็นต้น
2.5 จากอนิเตอร์เน็ต โดยจะได้ข้อมูลแทบทุกประเภท ได้แก่ ข้อมูลเกีย่วกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ราคา

ค่าบริการ การเดนิทาง ตางรางเวลา สินค้าบริการของคู่แข่งขัน รูปภาพต่างๆ ฯลฯ



คุณสมบัติของผู้เขียนรายการน าเที่ยว

ผู้เขียนควรมีความรู้ความสามารถในการเขียนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากจะมีศิลปะในการเขียน
พรรณนาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการจัดรายการน าเท่ียวให้ได้สัมพันธ์กัน
ระหว่าง กิจกรรม ระยะเวลา และระยะทาง ตลอดจนความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การเดินทางสามารถ
ด าเนินไปได้ด้วยดี โดยให้มีอุปสรรคน้อยท่ีสุด ส าหรับบริษัทน าเท่ียวท่ีด าเนินงานมานานจะมีรายการน า
เท่ียวคล้ายกันทุกปี อาจมีการแก้ไขในบางรายการท่ีเห็นว่ามีข้อบกพร่องล้าสมัย ในขณะเดียวกันก็ต้อง
พยายามหารายการใหม่มาจัดน าเท่ียว เช่น ในช่วงท่ีมีเหตุการณ์พิเศษ หรือจัดน าเท่ียวตามกระแสนิยม 
จากน้ันก็เป็นหน้าท่ีของผู้เขียนรายการน าเท่ียวของบริษัทท่ีจะต้องน ารายการน าเท่ียวท้ังเก่าและใหม่มา
รวบรวมเรียบเรียงใช้ภาษาใหม่ให้เกดิความน่าสนใจ โดยผู้ท่ีจะเขียนรายการน าเท่ียวได้ดีจงึควรมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปนี(้ดดัแปลงจาก พวงบุหงา  ภูมิพานิช, 2539)



1. มีความสามารถในการใช้ภาษาได้รัดกุม สละสลวย ถูกต้องชัดเจน และสามารถด าเนินการได้จริงในโปรแกรมน้ันๆ

2. มีศิลปะในการเขยีนโดยใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย เขยีนให้คนอ่านรู้สึกจินตนาการอยากเทีย่ว มีจิตวทิยาในการ
เขยีนให้ผู้อ่านเกดิความรู้สึกคล้อยตาม เกดิภาพและจินตนาการไปตามค าบรรยาย จนมีความรู้สึกอยากไปเทีย่วและสัมผสัด้วย
ตนเอง สามารถแปลงหรือเปลีย่นส านวนภาษาให้อ่านแล้วฟังดูสละสลวย อ่านแล้วเกดิความน่าสนใจ สามารถดดัแปลงภาษาให้มี
ความสวยงามในลกัษณะเชิญชวนให้คนอยากได้ไปสัมผสั เกดิความอยากเทีย่ว เน้นภาษาเชิงพรรณนา อาจมีบทร้อยแก้ว ร้อย
กรองสอดแทรกให้ภาษามีความสละสลวยบ้าง  

3. มีความรู้กว้างขวางเกีย่วกบัแหล่งท่องเทีย่วทั้งในและต่างประเทศ ทางด้านภูมิศาสตร์ ประวตัศิาสตร์ ประเพณ ี
วฒันธรรม สินค้าพื้นเมืองทีม่ีช่ือ ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ

4. มีประสบการณ์เดนิทางไปในสถานทีจ่ริงมาแล้วเพ่ือทีจ่ะได้เขยีนรายการได้สมบูรณ์ตามความจริงมากทีสุ่ด

5. มีความละเอยีดรอบครอบในการจัดเวลาการเดนิทาง และการก าหนดราคาค่าบริการ

6. มีความรู้เกีย่วกบัเร่ืองห้องพกั รู้ว่า ถ้าจะไปแหล่งท่องเทีย่วตรงนีค้วรพกัโรงแรมใด   เลือกสายการบิน ยานพาหนะ
แบบไหน ตลอดจนค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ เป็นอย่างไร   โดยสามารถคดิค านวณออกมาเป็นราคาได้อย่างถูกต้อง



7. ใฝ่หาความรู้ สนใจต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันโดยเฉพาะเหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบต่อการเดนิทางท่องเทีย่ว

8. เป็นผู้อ่านมาก รู้มาก รู้ความต้องการของลูกค้า และคู่แข่งขนั

9. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของบริษทัน าเทีย่ว  เพ่ือจะได้เขยีนรายการน าเทีย่วให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
ของบริษทั

10. มีความรู้ในเร่ืองของตารางบอกเวลาเดนิทาง(Time Table) ของสายการบิน  ตารางเดนิเรือ ตารางเดนิรถต่างๆ 
รวมถงึเวลาเปิด ปิดของสถานทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดน าเทีย่ว

11. สามารถเขยีน หรือสร้างจุดขายให้กบัรายการน าเทีย่วของตนโดยเขยีนให้มีข้อด ีข้อเด่นทีแ่ตกต่างจาก
โปรแกรมท่องเทีย่วของบริษทัอ่ืน เพ่ือความเป็นเอกลกัษณ์ของรายการน าเทีย่วและจุดขายของบริษทัตน

12. มีความสามารถในการจดจ าหรืออ่านแผนทีก่ารเดนิทางชนิดต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์
ในการเขยีนรายการน าเทีย่วได้อย่างรวดเร็วน่ันเอง



การเขียนตารางระยะทาง
คือการคดิค านวณระยะทางจากสถานทีต่่างๆ ในรายการน าเทีย่วจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง แล้วน ามาคิดค านวณ

เป็นเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทาง รวมถึงคิดเวลาที่ต้องใช้ในการท ากิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละช่วง โดยคิดค านวณจ านวน
ระยะทางกบัเวลาทีต้่องใช้ระหว่างจุดต่อจุดอย่างนี้ตลอดไปให้ครบตามรายการที่ก าหนด โดยการเขียนตารางระยะทางจะมี
ประโยชน์ต่อการเขยีนรายการน าเทีย่ว  เพราะจะท าให้ผู้เขยีนมีความชัดเจนในเร่ืองวนัเวลาและกจิกรรมระหว่างการท่องเที่ยว 
และเม่ือได้ตารางระยะทางแล้ว ผู้เขยีนกส็ามารถน าตารางน้ันมาเพ่ือพจิารณาประกอบการเขียนพรรณาลงในรายการน าเที่ยว
ได้อย่างแม่นย าและใกล้เคยีงความเป็นจริงมากทีสุ่ด โดยการเขยีนตารางระยะทางควรยึดหลักดังนี้ (หลักการนี้ใช้ส าหรับการ
จัดน าเทีย่วในประเทศเน่ืองจากบริบท ภูมิประเทศ กฎหมายการจราจร และเร่ืองอ่ืนๆ ในแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั) 



1. ถ้าเป็นการเดินทางโดยรถโค้ช ต้องทราบจ านวนระยะทางระหว่างจุดต่อจุดเสียก่อนจากน้ันให้คิดค านวณความเร็วต่อ
ระยะทาง ส าหรับการจัดน าเท่ียวในประเทศไทยให้คิดเวลาเดินทางท่ี 70 - 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพเส้นทาง และสภาพ
ภูมิอากาศ

2. ถ้าเป็นรถตู้หรือรถส่วนตัวขนาดเล็กให้คิดค านวณความเร็วต่อระยะทางท่ี 80-100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ขึ้นกับสภาพเส้นทาง 
และสภาพภูมิอากาศ

3. ในกรณีท่ีรถว่ิงในตัวเมืองให้ผู้เขียนรายการควรเผ่ือเวลาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล การจราจรจะติดขัดมาก
ขึ้น หรือเผ่ือเวลารถติดสัญญาณไฟจราจรด้วย

4. ถ้าเป็นสภาพทางท่ีขึน้เขาหรือทางยากล าบากทุระกนัดารหรือมีทางโค้งมากๆ  เช่น ไปอุ้มผาง หรือไปแม่ฮ่องสอน ให้คิด
ค านวณความเร็วต่อระยะทางท่ี 30-60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงให้ค านึงถึงสภาพเส้นทางในแต่ละช่วงด้วย

5. การเดินทางโดยเคร่ืองบินให้คิดค านวณความเร็วตามตารางการบินท่ีออกและถึง แต่ต้องคิดเผ่ือเวลาเคร่ืองบินล่าช้า(Flight 
Delay) ด้วย

6. การเดินทางโดยเรือ ให้คิดค านวณความเร็วต่อระยะทางท่ี 30-60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือด้วยว่าจะ
เป็นเรือใหญ่ เรือประมงดัดแปลง หรือสปีดโบ้ท (Speed Boat) หรือให้คิดตามตารางการเดินเรือ หากต้องการจัดน าเท่ียวตามตารางเดินเรือ 



7. การหยุดแวะเพ่ือให้นักท่องเทีย่วได้ท าภารกจิส่วนตวั(กรณเีดนิทางโดยรถ) ควรคดิเวลาในการหยุดพกัคร้ังละ 
15-30 นาท ีขึน้อยู่กบัขนาดของรถ และปริมาณนักท่องเทีย่วด้วย ถ้าไปหลายคนักต้็องเพิม่เวลาหยุดพกัให้นานกว่าปกติ

8. การเลือกป๊ัมน า้มันเพ่ือเตมิน า้มัน  หรือเพ่ือการหยุดพกั ควรเลือกป๊ัมทีใ่หญ่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ 
เพ่ือประหยดัเวลาไม่ต้องแย่งกนัซ้ือของ หรือเข้าห้องน า้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล

9. ควรให้ความส าคญัในเร่ืองเวลาแวะพกัในแต่ละสถานทีแ่ต่ละจุดแตกต่างกนั เช่น   ในแหล่งท่องเทีย่วที่
สวยงามกว้างใหญ่มีจุดน่าสนใจหลายจุด กค็วรให้เวลาเป็นหลกัช่ัวโมงถงึหลายช่ัวโมงส าหรับการได้ท่องเทีย่ว  ส่วนใน
สถานทีท่่องเทีย่วเลก็ๆ ไม่มีอะไรน่าสนใจมากนักกไ็ม่ควรให้เวลามาก  หรืออาจแค่จอดรถดูใกล้ๆ กเ็พยีงพอ  ส่วนในการ
รับประทานอาหารควรให้เวลาประมาณ 60-90 นาท ียกเว้นมีการรับประทานอาหารพร้อมชมการแสดง ซ่ึงอาจให้เวลา
มากกว่านี ้ 

10. ต้องไม่ลืมบวกเวลาในการขึน้ลงจากยานพาหนะ หรือเวลาเปลีย่นถ่ายยานพาหนะในการเดนิทาง และความ
ล่าช้าส่วนตวัของลูกค้าด้วย

11. ตารางระยะทางหรือโปรแกรมน าเทีย่วทีด่คีวรเดนิทางไปถงึแล้วสามารถเทีย่วต่อได้เลย หรือไม่กค็วรได้แวะ
ท่องเทีย่วเป็นระยะๆ ไม่ควรเดนิทางตอนเช้าเพ่ือให้ถงึตอนเยน็แล้วเข้าทีพ่กัเพ่ือพกัผ่อนโดยไม่ได้แวะเทีย่วระหว่างทางเลย 

12. ทั้งนีก้ารค านวณเวลาในการเขยีนตารางระยะทางได้อย่างแม่นย า ส าคญัทีสุ่ดอยู่ทีป่ระสบการณ์ของผู้จัด
รายการน าเทีย่ว



หลักการเขียนรายการน าเที่ยว
หลังจากที่ได้ตารางระยะทางแล้ว ก่อนเขียนรายการน าเที่ยว ควรศึกษาสถานที่ หรือเมืองที่จะจัดน าเที่ยวอย่างละเอียด  ต้องรู้เส้นทางตารางการ

บินของสายการบินทางเลือกต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉพาะเส้นทางท่ีจัดไปน าเท่ียว รวมไปถงึตารางรถไฟ เรือโดยสาร ต้องพิจารณาสถานที่พักในแต่ละคืน ต้องรู้วัน
เวลาเทศกาลวนัหยุดต่างๆ ของในประเทศและต่างประเทศ ต้องทราบวนัเวลาเปิดปิดของสถานท่ีเข้าชม ส าคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ปราสาท อุทยานฯ ตลอดจน
ร้านค้าต่างๆ การแวะให้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละแห่งต้องก าหนดเวลาให้เหมาะสมล าดับความส าคัญของแต่ละสถานที่ว่าจะให้ เวลามากน้อยแค่ไหน  

หลักการเขียนรายการน าเท่ียว ควรก าหนดจุดหมายปลายทาง (อาจเป็นเมือง/จังหวัด/ประเทศ) ท่ีจะไปเสียก่อน โดยพิจารณาจากกิจกรรมใน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมหรือตามความต้องการของลูกค้า ตามสภาพภูมิอากาศ แล้วจึงก าหนดวนั ระยะเวลา สถานท่ีท่องเท่ียว แล้วเลือกจองโรงแรม 
สายการบิน ภัตตาคาร ร้านอาหาร จากน้ันลองเขียนรายการในแต่ละวนัโดยการเขียนอาจใช้ตารางระยะทางประกอบ เป็นการร่างไว้ก่อนด้วยดินสอ เ พ่ือสะดวก
ในการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเขียนรายการน าเท่ียวจะต้องใช้สมาธิ ผู้เขียนมือใหม่ควรมีแผนท่ีประกอบ มีการค านวณระยะทาง จากสภาพถนนและการจ ากัด
ความเร็วในแต่ละท่ี เพ่ือจะได้คิดเวลาว่าต้องใช้เวลาเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไร และจะให้แวะระหว่างทางท่ีไหนบ้าง จากน้ันเม่ือ
ติดต่อผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องได้ครบ จึงค่อยเขียนรายการน าเท่ียวฉบับจริง โดยต้องมีข้อมูลด้านที่รับประทานอาหาร ที่
ท่องเท่ียว ท่ีพักแรม ท่ีซ้ือของครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์ของการจัดน าเท่ียวในคร้ังน้ัน   และถ้าเป็นไปได้ควรจัดน าเท่ียวโดยพาไปในจุดท่ีมีความสวยงาม
ประทับใจน้อยกว่าก่อน ก่อนที่จะพาไปในที่ท่ีมีความสวยงามมากกว่า

อน่ึง หากผู้เขียนได้มีโอกาสไปส ารวจเส้นทางก่อนเขียนรายการ ก็จะท าให้สามารถเขียนรายการได้ถกูต้องตามความเป็นจริง ซ่ึงจะดีกว่าการเขียน
โดยศึกษาจากเอกสารหรือสอบถามจากผู้อ่ืน  ดังน้ัน ในการจัดน าเท่ียวจึงนิยมท่ีจะให้มีการส ารวจเส้นทางก่อนลงมือเขียนรายการน าเท่ียวเสมอโดยเฉพาะผู้จัด
น าเท่ียวมือใหม่  และหลังจากท่ีได้ข้อมูลมาจากการส ารวจเส้นทาง แล้วน ามาเขียนเป็นตารางระยะทาง จากน้ันก็เร่ิมเขียนรายการน าเท่ียว เป็นก าหนดการ
เดินทางท่ีระบุเวลาและกิจกรรมท่องเท่ียวในแต่ละวนัท่ีชัดเจน ตั้งแต่วนัแรกจนถงึวนัสุดท้ายตามจ านวนวนัท่ีจัด

แมนซิน่ี (Mancini,  M.1990) กล่าวว่า  การเขียนรายการน าเท่ียวจัดว่าเป็นศิลปะอย่างหน่ึง ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเขียนรายการน าเท่ียวได้ จะมี
บางคนเท่าน้ันที่มีความสามารถในการเขียนได้เป็นอย่างดี เพราะการเขียนนี้จะต้องเขียนเหมือนตัวเอง “เดิน” ผ่านมาแล้วด้วย ซ่ึงหมายความว่า  ผู้เขียนจะต้อง
มองเห็นภาพกิจกรรมการเดินทางในแต่ละวนัตั้งแต่เช้าจรดเย็นน่ันเอง



การเตรียมการจัดท ารายการน าเที่ยว
นอกเหนือจากการเขยีนรายการน าเทีย่ว โดยเร่ิมจากการเขยีนตารางระยะทางดังกล่าวที่กล่าว การเขียนหรือจัดท า

รายการน าเที่ยว อาจมีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในเร่ืองเส้นทางและการประสานการจองการใช้บริกา รกับ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ จนถงึการเตรียมการเพ่ือเสนอรายการน าเทีย่วเพ่ือขายให้แก่ลูกค้า ดงันี ้



1. ขั้นเตรียมเส้นทาง คือ การก าหนดเส้นทางทีจ่ะจัดน าเทีย่ว ต้องมีการส ารวจเส้นทางและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ระยะเวลาในการเดินทาง ความยากง่ายของการเดินทางเข้าถึง สภาพของเส้นทาง จุดท่องเที่ยว จุดแวะพัก จุดพัก
รับประทานอาหาร จุดพกัแรม สภาพของร้านอาหาร และทีพ่กัแรม มาตรฐานการบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวก ณ จุดต่างๆ 
ส่ิงดงึดูดใจของนักท่องเทีย่ว จุดทีต่ั้งของสถานทีส่ าคญัทีใ่กล้แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลทางวิชาการของแหล่งท่องเที่ยวที่แวะชม 
ตลอดจนเร่ืองพาหนะทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการเดนิทาง ข้อมูลเหล่านีคื้อองค์ประกอบจ าเป็นในการจัดน าเที่ยวที่ผู้จัดน าเที่ยวต้อง
เตรียมการให้พร้อม



2. ขั้นเตรียมรายการ ในการเตรียมรายการน าเท่ียวผูจ้ดัน าเท่ียวจะตอ้งน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเตรียมเส้นทาง
มาศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดส่ิงต่อไปน้ี

2.1 วางแผนในเร่ืองบุคลากร เป็นการวางแผนแนวทางการจัดรายการน าเท่ียว และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดน าเท่ียวจัด

ก าลงัคนว่าจะมีบุคลากรในฝ่ายใดบ้างท่ีเกีย่วข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการท่องเท่ียว ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายการเงิน 

2.2 ระยะเวลาในการท่องเที่ยวตามเส้นทางซ่ึงอาจเป็นคร่ึงวัน เต็มวัน มากกว่า 1 วัน จนถึง 1 สัปดาห์หรือมากกว่าน้ัน การก าหนด
ระยะเวลานี้จะสัมพันธ์กบัการคิดราคาค่าท่ีพัก ค่าอาหารและค่าอ่ืนๆ อกีมาก ดังน้ันจึงต้องก าหนดให้ละเอยีดโดยระบุเป็นวัน เช่น 4 วัน 3 คืน เป็นต้น

2.3 ก าหนดกจิกรรมการท่องเที่ยว เช่น จะชมแหล่งท่องเที่ยว ซ้ือสินค้า ชมการแสดง หรือพักผ่อนตามอธัยาศัย ที่ตรงจุดไหนบ้าง

2.4 ก าหนดสถานที่รับประทานอาหาร สถานที่พักแรม ตลอดจนสถานบริการต่างๆ  ส าหรับนักท่องเที่ยว

2.5 ก าหนดพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละจุด เช่น จะเป็นเคร่ืองบิน- รถโค้ช, รถโค้ช - เรือ, รถไฟ - รถโค้ช, รถโค้ช - แพ
หรือต้องใช้ทั้งเคร่ืองบิน - รถโค้ช - รถตู้ - แพ  เป็นต้น

2.6 ระบุราคาค่าใช้จ่ายตลอดรายการ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ค่าบริการน าเท่ียว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชมแหล่ง
ท่องเท่ียว เช่น ค่าผ่านประตู ค่าเข้าชมการแสดง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เม่ือได้ราคาทุนแล้วให้บวกด้วยผลก าไรท่ีต้องการ และรวมภาษี กจ็ะได้เป็นราคาที่จะ
เสนอขายแก่นักท่องเที่ยว

2.7 ระบุเง่ือนไขของค่าใช้จ่ายตามรายการ โดยท่ัวไปทัวร์เหมาจ่ายอาจไม่รวมค่าใช้จ่ายบางอย่าง เพ่ือให้ราคาขายถูกลงกไ็ด้ เช่น ไม่รวม
ค่าภาษีสนามบิน ไม่รวมค่าเข้าชมบางท่ี ไม่รวมค่าอาหารบางม้ือ เง่ือนไขเหล่านี้ควรก าหนดไว้ในก าหนดการเป็นหมายเหตุให้นักท่องเที่ยวได้ทราบด้วย



3. ข้ันท าก าหนดการ  ก าหนดการเดินทางที่บริษทัน าเที่ยวจดัข้ึนให้กบัลูกคา้กคื็อรายการน าเที่ยวนั่นเอง ซ่ึงประกอบดว้ย
รายละเอียดของการเดินทาง การท่องเที่ยว การเขา้ที่พกั และอ่ืนๆ การจดัท าก าหนดการหรือรายการน าเที่ยวน้ี แมนซิน่ี(Mancini, M. 1990) 
ไดก้ล่าวไวว้่า  รายการน าเที่ยวมี 2 ชนิด ชนิดแรกส าหรับขายลูกคา้ และชนิดที่สองส าหรับผูน้ าเที่ยว ในขณะที่ เฟย ์(Fay, B.1992) ไดแ้บ่ง
รายการน าเที่ยวออกเป็น 3 ชนิด  ไดแ้ก่

3.1 รายการน าเท่ียวอย่างย่อ (Summary or Graphic Itinerary) เป็นรายการน าเที่ยวที่เขียนรายการเฉพาะจุดส าคัญๆ 
โดยมากจะเน้นเส้นทางท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญเท่านั้น จะไม่ระบุรายละเอียดอ่ืน การเขียนรายการน าเที่ยวชนิดน้ี ใช้ใน
จุดประสงค์เพื่อการตลาด เพื่อการโฆษณา นิยมจดัท ามากในบริษทัจัดน าเที่ยวที่มีรายการน าเที่ยวมากมาย โดยมากมักเป็นแผ่นพบั โบร
ชวัร์ ที่ตอ้งการแนะน าบอกกล่าวและชกัชวนให้ซ้ือสินคา้รายการน าเที่ยว และอาจใชเ้ป็นเอกสารท าความตกลงระหว่างบริษทัน าเที่ยวกับ
ลูกคา้ หรือระหว่างบริษทัน าเที่ยวกบัผูป้ระกอบธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเที่ยว(Suppliers) อ่ืนๆ เช่น สายการบิน หรือบริษทัรถเช่า เป็น
ตน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี



ตัวอย่ำง รำยกำรน ำเที่ยวอย่ำงย่อ



3.2 รายการน าเที่ยวส าหรับลูกค้า (Detailed Itinerary) หรืออาจเรียกว่า A  Detailed Passenger Itinerary หรือ 
Passenger  Itinerary เป็นรายการน าเท่ียวส าหรับลูกคา้ โดยรายการน าเท่ียวชนิดน้ีจะมีขอ้มูลอย่างละเอียด  เพียงพอท่ีจะให้
ลูกคา้ทราบไดว่้าจะตอ้งมีกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวอย่างไรบา้ง  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการเดินทางในแต่ละวนั เพื่อให้
ลูกคา้ไดว้างแผนเตรียมตวัส าหรับการเดินทางไดถู้กตอ้ง ตลอดจนมีขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ดังตวัอยา่งต่อไปน้ี 

















3.3 รายการน าเที่ยวส าหรับผู้ปฏิบัติงาน(Operating Itinerary หรือ Operating Working  Itinerary) รายการน า
เท่ียวชนิดน้ีจะนิยมจดัท าส าหรับการจดัน าเท่ียวเขา้ประเทศ (Inbound Tour) ซ่ึงจะเป็นรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูล
ส าหรับผูน้  าเท่ียวหรือพนกังานขบัรถ โดยจะมีขอ้มูลท่ีค่อนขา้งละเอียด โดยอาจระบุรายละเอียดของงาน เฉพาะจุดส าคญัท่ี
ผูป้ฏิบติังานตอ้งเขา้ไปปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วยขอ้มูลเก่ียวกับระยะทาง เวลา เท่ียวบิน และการติดต่ อกบัผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ภตัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ซ่ึงจะมีช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของผูท่ี้ จะติดต่อด้วย 
นอกจากน้ี อาจเพิ่มขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ให้ผูน้  าเท่ียวเป็นแนวทางเบ้ืองตน้ แต่รายละเอียดทั้งหมดของ
โปรแกรม มคัคุเทศกต์อ้งศึกษาจากโปรแกรมทวัร์ฉบบัเตม็ท่ีแจกนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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4. ข้ันเสนอรายการน าเท่ียวแก่ลูกค้า หลงัจากรายการน าเที่ยวได้ผ่านการก าหนดเวลา และก าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยว
มาแลว้ ก็ตอ้งน ามาออกแบบจัดท าเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ให้น่าสนใจ เช่น จัดท าเป็นแผ่นพบัโบร์ชัวร์ (Brochure) ที่มีสีสันของรูปภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวให้น่าสนใจ ที่พกัแรมรายการน าเที่ยวอ่านแลว้ดึงดูดใจน่าไปเที่ยว หรือท าในรูปแบบวารสารประจ าปีของบริษทัน าเที่ยว 
หรือในรูปแบบเวบ็ไซต์ (Web Site) ที่สวยงาม อ่านง่าย หลงัจากนั้นก็จดัส่งหรือเสนอไปยงัตวัแทนจ าหน่ายการท่องเที่ยวเพื่อเป็นตัวแทน
เสนอขายกบันักท่องเที่ยวต่อไป

อน่ึงรายการน าเทีย่วส าหรับลูกค้านี ้หากจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

1. ช่ือทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษทั หรือของตวัแทนขาย

2. ค าขวญั หรือสโลแกนโปรแกรมทวัร์ หรือของบริษทั

3. ช่ือโปรแกรมทวัร์

4. ก าหนดวนัเดนิทาง

5. การเกร่ินน าโปรแกรม

6. วนั เดือน ปี กจิกรรมการท่องเทีย่วในแต่ละวนั แต่ละเวลา



7. อตัราค่าบริการ ผู้ใหญ่ / เดก็                                                              

8. อัตราค่าบริการนี้รวมอะไรบ้าง เช่น รวมค่าพาหนะตลอดการเดินทาง จ านวนม้ืออาหาร ค่าที่พักกี่ คืน ค่า
มัคคุเทศก์น าชม ค่าประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุในวงเงินกี่บาท ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน (ในกรณีไปต่างประเทศ) ค่าเหยียบ
แผ่นดนิ

9. อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวมค่าอะไรบ้าง เช่น ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตวั ไม่รวมค่าอาหารบางม้ือ ไม่รวมค่าภาษเีงนิได้
หักคืน ณ  ทีจ่่าย 3% และค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% จากยอดการใช้บริการ และค่าอ่ืน ๆ

10. ส่ิงของทีค่วรน าตดิตวัไป ควรระบุให้ตรงกบัสภาพการณ์หรือเส้นทางในรายการน าเที่ยวที่ต้องไป เช่นไปเมือง
หนาวกใ็ห้เตรียมเส้ือกนัหนาว ไปสัมผสัธรรมชาตดิูพระอาทติย์ขึน้ กต้็องเตรียมไฟฉาย นอกจากนีค้วรเตือนเร่ืองการให้น ายา
รักษาโรคประจ าตวัของแต่ละคนไปด้วย

11. เอกสารประกอบการขอวซ่ีา                                                     

12. เง่ือนไขการจอง การส ารองทีน่ั่ง การยกเลกิการจอง การจ่ายเงนิมัดจ า






