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 ธุรกิจนํ าเที่ยวภายในประเทศ 

ในปจจุบัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จะเห็น
ไดจากจํ านวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามายังประเทศไทยในแตละป มีไมตํ่ ากวา 7
ลานคน อุตสาหกรรมนี้ทํ ารายไดใหกับประเทศถึง 2 แสนลานบาทตอป ธุรกิจนํ าเที่ยวจึงเปน
ธุรกิจหน่ึงที่มีการเติบโต และสํ าหรับผูที่สนใจจะทํ าธุรกิจนํ าเที่ยว ควรศึกษาขอมูลดังตอไปน้ี ไว
ประกอบการตัดสินใจ

1. คุณสมบัติของผูประกอบการ

 รักการทองเที่ยวเปนชีวิตจิตใจ
ผูประกอบการควรชอบเดินทางไปตามสถานที่ตาง ๆ เพ่ือชมทศันียภาพตามแหลงทอง
เที่ยวที่สํ าคัญของประเทศ เชน ปาไม น้ํ าตก ทะเล เกาะ เปนตน

 มคีวามรูพื้นฐานในธุรกิจนํ าเที่ยว และติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจน้ีอยู
ตลอดเวลา
ผูประกอบการตองมีความรูในเรื่องการทองเที่ยว มีขอมูลการเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว
รานอาหาร โรงแรม แหลงซ้ือขายของที่ระลึก ฯลฯ รวมทั้งผูประกอบการควรจะติดตาม
ขาวสารขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลสงเสริมการทองเที่ยวที่ทางหนวยงานรัฐบาล และภาค
เอกชนไดจัดทํ าไว

 มคีวามรู ความเขาใจทางดานวฒันธรรมและภาษา
ผูประกอบการตองเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความแตกตางทางดานวฒันธรรม ภาษา ขนมธรรม
เนียมประเพณีของแตละทองถิ่น และผูประกอบการควรสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

 เปนนักวางแผนที่ดี
ผูประกอบการจะตองวางแผนการจัดนํ าเที่ยว โดยจัดเตรียมศึกษาเสนทางที่จะไป ที่พัก ราน
อาหารที่จะแวะรับประทาน รานขายของที่ระลึก รวมถึงการจัดเตรียมพนักงานไวคอย
แนะนํ าและอํ านวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

 มีใจรักการใหบริการ
เน่ืองจากการนํ าเที่ยวนี้เปนธุรกิจประเภทบริการ ผูประกอบการจึงควรมีใจรักในการ
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ใหบริการดวยความซื่อสัตย จริงใจ เปนกันเอง และสรางสมัพันธภาพที่ดี เพ่ือใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ และแวะเวียนกลับมาใชบริการอีก

2. การติดตอกับหนวยงานราชการ
 หนวยงานทองที่

 การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
ผูประกอบการสามารถติดตอขออนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวไดที่สํ านัก

ทะเบียนธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก กทม. สวนตางจังหวัด ผูประกอบการสามารถติดตอไดที่
สํ านักทะเบียนธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศกประจํ าภูมิภาค

วิธีการ / ข้ันตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
 คุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว (เฉพาะกรณีกิจการคนเดียว)

• สญัชาติไทย
• มีอายุไมตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณ
• มีภูมิลํ าเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
• ไมเปนบุคคลลมละลาย
• ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
• ไมเคยไดรับโทษจํ าคุก โดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก
• ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
• ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 เอกสารที่ใชยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
• แบบคํ าขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
• บัตรประจํ าตัวประชาชน พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
• สํ าเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
• รูปถาย ขนาด 7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม. จํ านวน 2 รูป
• แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํ านักงาน
• หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใชเปนสํ านักงาน
• หนังสือมอบอํ านาจ (กรณีมอบอํ านาจ) และสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน

  ระยะเวลาในการดํ าเนินการ
เม่ือผูประกอบการไดยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวแลว นาย

ทะเบียนจะตองแจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหทราบภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับคํ าขอ
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รับใบอนุญาต ในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาต ทางการจะมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบ
อนุญาตทราบ เพ่ือมารับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและวางหลักประกันภายใน 30 วัน นับแต
วนัทีไ่ดรับหนังสือแจง ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายในเวลาดังกลาวโดยไมแจง
เหตผุลหรือขอขัดของใหนายทะเบียนทราบ ใหนายทะเบียนยกเลิกการออกใบอนุญาตนั้น
ไดทันที

*** ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวมีอายุ 2 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต ***

 คาธรรมเนียมและหลักประกันใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
• คาธรรมเนียมเฉพาะพื้นที่ ฉบับละ 100 บาท + หลักประกันจํ านวน 10,000 บาท
• คาธรรมเนียมในประเทศ ฉบับละ 300 บาท + หลักประกันจํ านวน 50,000 บาท

 สถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว
 กรุงเทพฯ และจังหวัดภาคกลาง ยื่นขอ ณ สํ านักทะเบียนธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก กทม.
จังหวัดอ่ืน   ยื่นขอ ณ สํ านักทะเบียนธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก ประจํ าภูมิภาค

ภาคเหนือ  ตั้งอยูที่อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภาคใตฝงตะวันออก  ตั้งอยูที่อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ภาคใตฝงตะวันตก  ตั้งอยูที่อํ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูที่อํ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

*** ถาตองการทราบรายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว สํ าหรับกิจการประเภท
อ่ืน ๆ ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดที่  http://www.tat.or.th/tbgr/act/act2.html   ***

 การชํ าระภาษีปาย
การยื่นขอติดตั้งปายและชํ าระภาษีปาย ติดตอที่ฝายรายได สํ านักงานเขต

ผูประกอบการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   http://www.bma.go.th/html/body_page422.html
สวนตางจังหวัด ผูประกอบการสามารถติดตอไดที่สํ านักงานเทศบาล หรือที่ทํ าการ อ.บ.

ต.

 กรมทะเบียนการคา เพ่ือจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ในการจัดตั้งธุรกิจ ผูประกอบการสามารถติดตอขอจดทะเบียนไดที่สํ านักงานบริการ

จดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 สํ านักทะเบียนธุรกิจ กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย สวนตาง
จังหวัด ผูประกอบการสามารถขอจัดตั้งไดที่สํ านักงานทะเบียนการคาจังหวัด

http://www.thaiconsumer.net/consumerlaw/law19/1.htm
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ข้ันตอนการดํ าเนินการ
โดยทั่วไป กฎหมายกํ าหนดไววาผูประกอบธุรกิจดานบริการ ไมตองจดทะเบียนพาณิชย

ตอกรมทะเบียนการคา เวนแตวาภายในสํ านักงานจะมีการคาขายอื่น ๆ ดวย
• การจัดตั้งธุรกิจ / รูปแบบธุรกิจ
• รายละเอียดการจัดตั้ง / การขออนุญาต ผูประกอบการศึกษารายละเอียดไดที่

www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm หรือที่
กรมทะเบียนการคา   http://www.thairegistration.com/thai/serviceplace/detail4.phtml

 กรมสรรพากร เพ่ือดํ าเนินการดานภาษี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูประกอบการสามารถติดตอขอชํ าระภาษีไดที่สรรพากรเขต

หรือสรรพากรเขตสาขา สวนตางจังหวัด ผูประกอบการสามารถติดตอไดที่สรรพากรอํ าเภอหรือ
สรรพากรอํ าเภอสาขา
• การเสียภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
• การชํ าระภาษี ผูประกอบการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
      หรือที่กรมสรรพากร http://www.rd.go.th

 
 3.  การตลาด
 3.1  ภาพรวมทางดานตลาด

 สถานการณภาพรวมการทองเที่ยว
 ในชวงป 2541 – 2543 การทองเที่ยวไทยถือเปนตัวจักรสํ าคัญที่ทํ าใหเศรษฐกิจไทย

ฟนตัว โดยสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํ านวนมาก และยังมีสวนชวยกระตุนการผลิต
ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย

แมในป 2544 ภายหลังการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา จะเปนผลใหการทองเที่ยว
ไทยลดลงอยางเห็นไดชัด แตพอถึงชวงตนป 2545 สถานการณตางๆเริ่มคลี่คลายในทิศทางดี
ขึน้ สวนหนึ่งเปนเพราะประเทศไทยไดจัดโครงการสงเสริมการทองเที่ยว ทํ าใหนักทองเที่ยวม่ัน
ใจตอความปลอดภัยในประเทศไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลตาง ๆ เหลานี้ลวนสง
เสรมิบรรยากาศการทองเที่ยวของไทยใหคึกคัก และดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยคาดการณวา สถานการณการทองเที่ยวของไทยในป
2545 – 2547 จะกลบัมาฟนตัวดีขึ้นกวาเดิม คือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปประมาณรอยละ 6
ดังน้ัน ในป 2545 ประเทศไทยจะไดรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งสิ้น 10.50
ลานคน และในป 2547 สูงถึง 11.80 ลานคน สํ าหรับดานรายได การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
คาดวาในป 2545 – 2546 ประเทศไทยจะไดรับรายไดจากการทองเที่ยวจํ านวน 323,400

http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
http://www.thairegistration.com/thai/serviceplace/detail4.phtml
http://www.ismed.or.th/knowledge/alpha/body1/body1.htm
http://www.rd.go.th/
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ลานบาท  และในป 2547 จะไดรับรายไดถึง 402,000 ลานบาท ในขณะเดียวกัน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทยยังสงเสริมใหนักทองเที่ยวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศอีกดวย

จากภาพรวมเหลานี้ สะทอนใหเห็นวาตลาดธุรกิจนํ าเที่ยวในประเทศยังมีชองทาง
โอกาสอยูไมนอย

      3.2 กลุมลูกคาและพฤติกรรมของลูกคา
กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจนํ าเที่ยว แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี

1. กลุมลูกคาระดับ A  คือ กลุมลูกคาที่มีระดับรายไดสูง มีฐานะทางการเงินดี มีอํ านาจการ
ซ้ือสูง ชอบการบริการที่ดี มีระดับ ราคาไมใชปจจัยสํ าคัญในการพิจารณา กลุมลูกคาระดับ A
ไดแก ผูบริหาร นักการเมือง เจาของกิจการ เปนตน กลุมลูกคาระดับน้ีจะเปนกลุมเปาหมายของ
บริษัทนํ าเที่ยวขนาดใหญ ที่มีชื่อเสียงดานการบริการที่ดี
2. กลุมลูกคาระดับ B  คอื กลุมลูกคาที่มีระดับรายไดปานกลาง ฐานะทางการเงินอยูใน
เกณฑที่ดี แตราคาก็เปนปจจัยสํ าคัญในการพิจารณาเชนกัน กลุมลูกคาระดับน้ีมักจะเปรียบ
เทยีบระหวางราคากับการบริการ กลุมลูกคาระดับ B ไดแก พนักงานบริษัท
ขาราชการ นักวิชาการ เปนตน กลุมลูกคาระดับน้ีมักใชบริการของบริษัทนํ าเที่ยวขนาดกลางไป
จนถึงขนาดใหญ
3. กลุมลูกคาระดับ C  คอื กลุมลูกคาที่มีระดับรายไดนอย ฐานะทางการเงินไมคอยดีนัก
และจะใชราคาในการตัดสินใจโดยไมคอยคํ านึงถึงเรื่องการบริการ กลุมลูกคาระดับ C ไดแก
นักเรียน / นักศึกษา แมบาน พนักงานโรงงาน เปนตน ดังน้ัน การจัดสงเสริมการขายไมวาจะ
เปนการลดราคาหรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษจึงดึงดูดคนกลุมน้ีไดไมนอย กลุมลูกคาระดับ C
มักใชบริการของบริษัทนํ าเที่ยวขนาดเล็ก

สํ าหรับพฤติกรรมของลูกคา สามารถแบงตามประเภทของกลุมนักทองเที่ยวได ดังน้ี

   กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย
• บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด ป 2542 ไดทํ าการสํ ารวจพฤติกรรมของนักทอง

เทีย่วไทย พบวานักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญจะใชเวลาในชวงวันหยุดที่ติดตอกันหลายวัน
เดินทางทองเที่ยวไปตางจังหวัด โดยสวนใหญจะเดินทางไปเที่ยวกันเอง เพราะคาใชจายถูกกวา
ซ้ือรายการนํ าเที่ยวจากบริษัททัวร และมีความเปนอิสระในการแวะเที่ยวแตละแหงไดตาม
ตองการ คาใชจายของการเดินทางทองเที่ยวลักษณะนี้จะอยูในระดับเฉลี่ยคนละ 500 – 1,500
บาท
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สวนผูที่เดินทางไปเที่ยวโดยซื้อรายการนํ าเที่ยวจากบริษัททัวรมักตองการไปรวมงาน
ประเพณีตาง ๆ หรือเดินทางไปเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวชายทะเลยอดนิยมทั้งหลาย เพราะผู
เดินทางมักประสบปญหาดานการจองตั๋วและหองพัก ดังน้ัน การเดินทางไปกับบริษัททัวร จะ
สะดวกทั้งในเรื่องของการเดินทางและที่พัก คาใชจายของการเดินทางทองเที่ยวลักษณะนี้อยูใน
ระดับเฉลี่ยคนละ 3,000 – 5,000 บาท

• บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด ป 2543 ชี้วา แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมจากกลุมนักทองเที่ยวคนไทยในชวงเทศกาลตางๆ   คอื แหลงทองเที่ยวในจังหวัดทางภาค
เหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน เพชรบูรณ
เลย และนครราชสีมา นอกจากนี้ยังรวมถึงแหลงทองเที่ยวชายทะเล อาทิ พัทยา ระยอง ตราด
ชะอํ า หัวหิน ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสมยุ  สวนแหลงทองเที่ยวระยะใกลแบบไมคางคืน จังหวัด
ในภาคกลางที่ไดรับความนิยม ไดแก กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และ
ลพบุรี เปนตน

• นอกจากการทองเที่ยวแบบทั่วไปแลว การทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก
ในปจจุบัน คือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม ปจจุบัน ผูคนสวนใหญหันมาทองเที่ยวประเภทนี้กันมากขึ้น เพราะการทอง
เทีย่วเชงินิเวศเนนใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส หรือมีประสบการณกับสภาพแวดลอมธรรมชาติโดย
ตรง

   กลุมนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

• บริษัท ศูนยวิจัยกสิรกรไทย จํ ากัด ป 2538 ระบุวา นักทองเที่ยวชาวเอเชียใน
แตละประเทศนิยมเดินทางไปพักผอนยังตางประเทศในชวงเวลาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับเทศ
กาลวันหยุดประจํ าปของประเทศนั้นๆ เทศกาลวันหยุดประจํ าปที่สํ าคัญของชาวเอเชีย เชน

 จีน ฮองกง ไตหวัน : ชวงเทศกาลตรุษจีน จัดเปนวันหยุดระยะยาว ในชวงนี้
แหลงทองเที่ยวชั้นนํ ายานเอเชีย รวมทั้งไทยจะเนืองแนนไปดวยนักทองเที่ยวกลุม
น้ี

 ญี่ปุน : ชวงวันหยุดระยะยาวที่ชาวญี่ปุนนิยมเดินทางทองเที่ยวตางแดนกันมาก
เปนพิเศษ ไดแก ชวง “Golden Week” ประมาณตนเดือนพฤษภาคม และอีกชวง
หน่ึง คอื ชวงวันหยุดสิ้นปตอเน่ืองถึงวันขึ้นปใหม ในแตละชวงกินเวลาประมาณ
5 – 6 วัน หรืออาจหยุดยาวนานกวานี้ หากติดกับเสาร – อาทิตย
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 เกาหลีใต : เทศกาลวันหยุดระยะยาวของชาวเกาหลีใต ไดแก ชวงวันตรุษจีน และ
วนัขอบคุณพระเจาของชาวเกาหลี (Korean Thanksgiving Days) ซ่ึงตรงกับวันที่
19 – 21 กันยายน

 ฟลิปปนส : มีวนัหยุดระยะยาว 4 วัน ในชวงปลายเดือนมีนาคม ที่เรียกวา
“Holy Week”

นักทองเที่ยวชาวเอเชียโดยทั่วไปเปนพวก Middle class จึงนิยมหาที่พักหรือโรงแรม
ระดับ 2 – 3 ดาว ซ่ึงอยูในแหลงที่ใกลสถานที่ชอ็บปงหรือแหลงบันเทิง ทั้งน้ี เพราะนักทองเที่ยว
มีงบประมาณจํ ากัด ทํ าใหนักทองเที่ยวตองจัดสรรคาใชจายดานที่พักอาศัยที่ไมแพงจนเกินไป

ชาวเอเชียมีรสนิยมการพักผอนหยอนใจที่แตกตางกับชาวตะวันตก  เชน ชาวเอเชียจะ
นิยมธรรมชาติและชายทะเล สวนชาวตะวันตกจะสนใจในวฒันธรรมและประเพณีของไทย

• บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด ป 2542 ชีว้า กลุมนักทองเที่ยวตางชาติมีจุด
ประสงคการทองเที่ยวเพ่ือการแสวงหาประสบการณจากความแตกตางทางวัฒนธรรม สิ่งแวด
ลอม การพบปะผูคน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ  นักทองเที่ยวจะสนใจกิจกรรมที่
เกีย่วกับศิลปะ วรรณกรรมและประเพณีไทยตาง ๆ คอนขางมาก

• บริษัท ศูนยวิจัยกสิรกรไทย จํ ากัด ป 2543 ชี้วา แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ
นิยมจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติในชวงเทศกาลตาง ๆ คอื แหลงทองเที่ยวทางชายทะเล
เชน เกาะพีพี อาวพระนาง เกาะเตา เกาะลันตา (ทางภาคใต) และเกาะชาง (ทางภาคตะวันออก)
สวนใหญ นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเดินทางกันในชวงฤดูรอน สวนฤดูฝนและฤดูหนาว นัก
ทองเทีย่วชาวตางชาติจะนิยมเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ไดแก
เชียงใหม เชียงราย สามเหลี่ยมทองคํ า สํ าหรับกาญจนบุรี นักทองเที่ยวจะเดินทางไปตลอดทั้งป
เพ่ือเขารวมงาน Full Moon Party ซ่ึงกํ าลังเปนที่นิยมมากขึ้น แทนงาน Full Moon Party ที่
เกาะพงัน   

สํ าหรับชวงเวลาหรือฤดูกาลทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
เดินทางมากที่สุด คือชวงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และชวงที่นักทองเที่ยวนิยมเดิน
ทางทองเที่ยวนอยที่สุดจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม

3.3  การหาสวนแบงการตลาด
 จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (List of Licensed Travel Agents in Thailand)

จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยวทั้งหมด (ประเทศไทย) = 4,291 บริษัท



8

จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (กรุงเทพฯ – ภาคกลาง) = 2,041 บริษัท
จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (ภาคเหนือ) =    590           บริษัท
จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (ภาคใต) เขต 1 =    204 บริษัท
จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (ภาคใต) เขต 2 = 1,380 บริษัท
จํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) =      76 บริษัท

แหลงที่มา : ฝายสถิติ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 16 มิถุนายน 2545

จากสถิติจํ านวนธุรกิจนํ าเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ธุรกิจนํ าเที่ยว
ในเขตกรุงเทพ-ภาคกลางมีจํ านวนมากที่สุด คือ 2,041 บริษัท รองลงมาเปนธุรกิจนํ าเที่ยวภาค
ใตเขต 2 และธุรกิจนํ าเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํ านวนนอยที่สุด

   การเพิ่มมูลคาใหกับการบริการ
• บริการรับ-สงฟรีจากบานถึงสนามบิน / โรงแรม
• บริการอาหารวางในขณะเดินทาง หรือขณะทํ ากิจกรรมตาง ๆ
• มีประกันอุบัติเหตุและประกันภัยชั้น 1 เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับลูกคา
• บรกิารสงตั๋วใหกับลูกคา ในกรณีที่ลูกคาสั่งจองตั๋วทางโทรศัพท
• ตรวจเช็คสภาพรถ (กรณีบริการรถเชา) จากชางเครื่องยนตที่ชํ านาญการทุกวัน
• ท ําเอกสารแจกใหนักทองเที่ยวไดทราบถึงขอมูลแหลงที่ไปทองเที่ยว หรือประวัติของแหลง

ทองเที่ยวนั้น ๆ

3.4   ธุรกิจหลัก
• รับจัดทัวรหมูคณะ / แพคเกจทวัรในประเทศ
ธุรกิจเสริม
• บรกิารใหเชารถทุกชนิด เชน รถตู รถบัสปรับอากาศ เปนตน
• รับจองที่พัก - โรงแรม / รีสอรท
• จํ าหนายตั๋วเครื่องบิน
• รับจัดประชุม / สัมมนาหมูคณะ / จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ / จัดสันทนาการ
• รับทํ า  Work Permit , Re – entry ***
• รับปรึกษาการทํ าวีซาและศึกษาตอตางประเทศ
• บริการถายภาพหรือถายทํ าเทปวีดีโอ ในกรณีที่จัดสัมมนา หรือนํ าเที่ยวแบบหมู

คณะ
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• รับจัดกิจกรรมพิเศษ เชน แรลลี่ วอรคแรลลี่ เปนตน

***  ( Work Permit คือ การขอหนังสืออนุญาตเขามาทํ างานในประเทศ  / Re – entry คือการขอ
ตออายุสัญญาการทํ างานในประเทศ ***

3.5.  สวนผสมทางการตลาด

    ผลิตภัณฑ / การบริการ
การบริการของบริษัทนํ าเที่ยว แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี

1. การบริการแบบแพคเกจทัวร (Package Tours)
เปนการสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา  โดยทีลู่กคาไมตองเสียเวลาในการติดตอ

กับสถานที่พัก / โรงแรม หรือรานอาหารตาง ๆ ทางบริษัทนํ าเที่ยวจะจัดการใหเสร็จสรรพ ลูกคา
สามารถเลือกพักโรงแรมหรือรีสอรตที่ทางบริษัทไดทํ าการติดตอ (Contract)ไวแลว การจัดแพค
เกจทัวรมักรวมคาเดินทาง คาโรงแรม / ที่พัก คาอาหาร และสิ่งอํ านวยความสะดวกตาง ๆ ไว
อยางครบครัน

2. การบริการแบบทัวรเหมา (Group Tours)
การบริการแบบทัวรเหมา หรือกรุปทัวร เปนการบริการสํ าหรับลูกคาที่ตองการเดินทาง

เปนหมูคณะหรือสํ าหรับองคกรตาง ๆ โดยมัคคุเทศกและผูชวยจะคอยอํ านวยความสะดวกให
ระหวางเดินทาง บริษัทนํ าเที่ยวจะจัดทํ าตารางการเดินทาง พรอมกิจกรรมพิเศษตางๆ ไว เพ่ือ
สรางความประทับใจและความเพลิดเพลินใหกับลกูคา

   ประเภทของการจัดนํ าเที่ยว แบงออกเปน 5 ประเภทดังตอไปน้ี

1) การจัดนํ าเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการนํ าเที่ยวที่มีวัตถุประสงคเพ่ือให
นักทองเที่ยวไดซาบซึ้งกับความงาม ความยิ่งใหญหรือความพิศวงของธรรมชาติ
เชน การชมนก การเดินปา เปนตน

2)  การจัดนํ าเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational Tourism) เปนการนํ าเที่ยวที่ตอบ
สนองความสนใจศึกษาเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือฝกทักษะอยางใดอยางหนึ่งใน
ระหวางการทองเที่ยว เชน การเรียนภาษา หรือการเรียนศิลปะ/หัตถกรรม เปนตน

3) การจดันํ าเที่ยวเชิงสุขภาพพลานามัย (Health and Sport Tourism) เปนการ
นํ าเที่ยวที่มุงเสริมสรางความสมบูรณทางรางกายและจิตใจของนักทองเที่ยวดวย
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กิจกรรมตาง ๆ เชน การเลนกีฬา การบํ ารุงผิว การนวดตัว การฝกสมาธิ การอาบ
น้ํ าแร การอบสมุนไพร เปนตน

4) การจัดนํ าเที่ยวเชิงศิลปะวฒันธรรม (Cultural Tourism) เปนการนํ าเที่ยวที่มี
จุดประสงคใหนักทองเที่ยว ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการชมและสัมผัส
วฒันธรรมทองถิ่น ศิลปะหรือมรดกทางประวัติศาสตร เชน การชมพิพิธภัณฑหรือ
นิทรรศการงานศิลป เปนตน

5) การจัดนํ าเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุและชีวิตวฒันธรรมพื้นถ่ิน (Ethnic
Tourism) การนํ าเที่ยวประเภทนี้มุงตอบสนองนักทองเที่ยวที่ตองการสัมผัสชีวิต
วฒันธรรมทองถิ่นของกลุมคนตางวฒันธรรมอยางใกลชิด เชน การไปทองเที่ยวโดย
อาศัยอยูกับคนตางวฒันธรรมในชวงเวลาหนึ่ง (Homestay)

   การพัฒนาการบริการ
การบริการเปนปจจัยสํ าคัญที่ไมควรมองขาม จุดออนของการทองเที่ยวในประเทศไทยที่

ถกูกลาวถึง คือ การบริการที่ไมสม่ํ าเสมอหรือไมมีมาตรฐานในการบริการที่ดี  ดังน้ัน เพ่ือใหผูใช
บรกิารเกิดความประทับใจ และกลับมาใชบริการในครั้งตอไป ผูประกอบการควร

• ใหบรกิารที่รวดเร็ว และตรงตอเวลาแกผูมาใชบริการ
• ใหบริการดวยความซื่อสัตย จริงใจ ยืดหยุน และเปนกันเองกับผูมาใชบริการ
• สรางมาตรฐานดานการใหบริการและอัตราคาบริการ

 ราคา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจดานราคา
1. ตนทุนการดํ าเนินงาน

ตนทุนการดํ าเนินงานเปนปจจัยที่ตองคํ านึงถึงอยางมาก เน่ืองจากตนทุนบางตัวของ
ธุรกิจนํ าเที่ยว เชน คาที่พัก / โรงแรม มักขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังน้ัน ผูประกอบ
การควรกํ าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในเรื่องของการตั้งราคา เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับบริษัทใน
ภายหลัง

2. การแขงขัน
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สภาพการแขงขันทั้งในปจจุบันและในอนาคตเปนปจจัยสํ าคัญตอการกํ าหนดราคา
ดังน้ัน ผูประกอบการจะตองศึกษาถึงสภาพตลาดโดยรวม ศกัยภาพของคูแขงขัน ตลอดจน
สถานการณการแขงขันในปจจุบัน เพ่ือเปนอีกปจจัยหนึ่งในการกํ าหนดราคา

3. ฤดูกาล
ผูประกอบการตองพิจารณาถึงการจัดนํ าเที่ยวแตละครั้งวา สอดคลองกับชวงฤดูกาล

ทองเที่ยวหรือไม ชวงฤดูกาลที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมากที่สุด หรือที่เรียกวาชวง High
Season ราคาคาบริการจะสูงขึ้น เน่ืองจากนักทองเที่ยวสวนใหญชอบเดินทางทองเที่ยวและมีวัน
หยดุในชวงนี้ สวนชวงเวลาที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทางนอยที่สุด หรือชวง Low Season ราคา
คาบริการจะตํ่ าลง เพราะมีการแขงขันดานการตัดราคาระหวางบริษัททัวร ตัวแทนจํ าหนายตั๋ว
เครื่องบิน โรงแรม และที่พักตางๆ

4. สภาพเศรษฐกิจ
เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอการกํ าหนดราคาของผูประกอบการโดยตรง เชน การ

เกิดภาวะเงินฝด ราคาของการบริการจะตํ่ ากวาปกติ เพราะลูกคาตองประหยัดคาใชจาย หรือ
กรณีเกิดภาวะเงินเฟอ ตนทุนการบริการยอมสูงขึ้น เปนตน

 ชองทางจัดจํ าหนาย

 ลักษณะทํ าเลที่ตั้ง
ผูประกอบการควรเลือกทํ าเลที่ตั้งใหเหมาะสม สะดวกตอการเดินทางและการติดตอ

สวนภายในอาคาร ผูประกอบการควรตกแตงใหดูดี เครื่องมืออุปกรณภายในสํ านักงาน จะตอง
ทนัสมัย สะอาด และอยูในสภาพที่ดี เพ่ือสรางความเชื่อถือและภาพลักษณที่ดีของการบริการ

 การเลือกทํ าเลที่ตั้ง
- ตั้งอยูในยานชุมชนเมือง (Downtown)
- ตั้งอยูในยานสนามบิน / ทาอากาศยาน (Airport)
- ตัง้อยูในยานหางสรรพสินคา หรือศูนยการคาตาง ๆ (Shopping Mall)
- ตั้งอยูในยานโรงแรม หรือแหลงที่มีนักทองเที่ยวอาศัยอยูจํ านวนมาก เชน สีลม

สาธร สุรวงศ หรือแถวถนนขาวสาร เปนตน

 การสงเสริมการตลาด

 การโฆษณา
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 การโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต
ปจจุบัน บริษัทนํ าเที่ยวตางๆ หันมาใชกลยุทธการโฆษณาผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกสบายในการบริการใหแกลูกคา โดยที่ลูกคาไมตองเสียเวลาเดินทางมายังสํ านัก
งาน ก็สามารถเลือกแหลงทองเที่ยวที่ตองการ รวมทั้งสามารถสํ ารวจราคา และวางแผนการเดิน
ทางไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  นอกจากนี้ ลูกคายังไมตองกังวลวา ถาสอบถามขอมูลแลวจะ
ตองซื้อหรือจองบริการทองเที่ยวในทันที ในขณะที่ผูประกอบการสามารถทํ าการตลาดใหเขาถึง
ตวัลูกคาไดอยางกวางขวาง อีกทั้งยังชวยลดคาใชจายการติดตอสื่อสาร และทํ าใหการประสาน
งานงายขึ้นอีกดวย

ตวัอยางเว็บไซตของบริษัทหนุมสาวทัวร

 การโฆษณาตามนิตยสารเพื่อการทองเที่ยว / หนังสือพิมพ
การโฆษณาตามนิตยสารเพื่อการทองเที่ยวตาง ๆ จัดเปนการเจาะกลุมลูกคาผูรักการ
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ทองเที่ยวโดยเฉพาะ วิธีน้ีใชกันมานานและไดผลดี  ในปจจุบันหนังสือ / นิตยสารการทองเที่ยว
หลายเลมไดสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวของไทย รวมทั้งนิตยสารที่ทางการทอง
เทีย่วแหงประเทศไทย (ททท.) ไดจัดทํ าไว

การสงเสริมการขาย

☺ การจัดโปรโมชั่นพิเศษ
เชน การมอบสวนลดพิเศษใหกับลูกคา การจัดสะสมแตมเพ่ือแลกของรางวัล หรือการ

แจกของขวัญในเทศกาลวันหยุดหรือวันสํ าคัญตาง ๆ เชน วันแมแหงชาติ วันปใหม วัน
สงกรานต หรือฉลองครบรอบการกอตั้งบริษัท เปนตน

ตัวอยางการจัดโปรโมชัน่พิเศษ

     โปรแกรมสุขภาพ 3 วัน 2 คืน
     มอบสวนลด 20 % แดคุณแมที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป จากปกติ 4,000 บาท เหลือ 3,200 บาท
     (ที่พัก , อาหารสุขภาพ , ลางพิษ , ฝกสมาธิ , ชี่กง , โยคะ , นวดกดจุด , อบสมุนไพร )

โปรโมชั่นพิเศษสํ าหรับเรือสตารครุยช เพื่อลูกกตัญู ทดแทนพระคุณแม ซ้ือหอง
BAทริป เกาะสมุยวันที่ 11 – 14 สิงหาคมนี้ ซ้ือใหคุณพอและคุณแม ไดแถมฟรี 2 ทาน

ทองเที่ยวเมืองกาญจนบุรี   ที่พัก 1 คืนพรอมอาหาร 4 ม้ือ รวมกิจกรรมลองแพ พาเที่ยว
แคมปไฟ โดยวิทยากรมืออาชีพ พาเที่ยวถํ้ าเชลย เกมสกีฬา และคาราโอเกะ ราคาพิเศษสุด
เพียงทานละ 950 บาทเทานั้น

กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ  ลองแกงหินเพิง ทองไพรเขาใหญ 2 วัน 1 คืน ราคาทานละ 2,800
บาท ถาสมัครเปนสมาชิกจะไดรับสวนลดเหลือเพียงทานละ 2,300 บาท (สมัครเปนสมาชิกได
รับสวนลดในการซื้อสินคาอุปกรณแคมปง รีสอรท / โรงแรม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย )



14

BIRTHDAY PROMOTION ลองใตเที่ยวทะเลอันดามันเดนิทางในชวง 2 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2545ฟรี! คา
หองพัก สํ าหรับผูที่เกิดในเดือน มิถุนายน และกรกฎาคมพิเศษ กระเปาสะพาย สํ าหรับทุกทาน +
GIFT VOUCHER (สํ าหรับเจาของวันเกิด)

3.5  สภาพการแขงขัน
ปจจุบัน การแขงขันในธุรกิจนํ าเที่ยวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการที่มีชื่อ

เสยีงและครองตลาดมาชานานจะเปนผูไดเปรียบ สวนผูประกอบการรายใหมตองใชความ
พยายามในหลาย ๆ ดาน เพ่ือดึงลูกคาจากคูแขงขันซ่ึงมีอยูมาก

โดยสวนใหญแลว ผูประกอบการมักเปนคนในวงการที่แยกตัวออกมาตั้งกิจการของตน
เอง  และใชฐานลูกคาประจํ าที่มีอยูขยายตลาดสูธุรกิจนํ าเที่ยว ผูประกอบการบางรายรวมมือกับ
สายการบินหรือโรงแรมตาง ๆ บางรายไดรับการสนับสนุนจากหางสรรพสินคา เหลานี้สงผลให
ธุรกิจนํ าเที่ยวซึ่งมักจัดรายการนํ าเที่ยวแตละแหงไมแตกตางกัน มีราคาถูกลง และขยายการ
บรกิารเพื่อรองรับความตองการไดตลอดทั้งป ตางจากเดิมที่ความตองการทองเที่ยวสูงเฉพาะ
ชวงปดเทอม บริษัทนํ าเที่ยวชั้นนํ าหลายรายไดตั้งบริษัทลูกขึ้นมา เพ่ือรองรับตลาดระดับลางที่
ขยายตัวอยางรวดเร็ว

ปญหาหลักที่ผูประกอบการประสบ คือ ปญหาดานการตัดราคา  การตัดราคาจะมีทั้ง
จากตวัแทนบริษัทที่ใหบริการดานที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หรือรานอาหาร และการตัดราคาระหวาง
บริษัทนํ าเที่ยวดวยกัน  สํ าหรับในกรณีแรก ตัวแทนบริษัทตาง ๆ แยงกันตัดราคา กรณีน้ีจัดเปน
ผลดีตอกิจการ เพราะทํ าใหผูประกอบการมีตนทุนที่ตํ่ าลง แตถาเปนในกรณีหลังคือ บริษัทนํ า
เที่ยวตางๆตัดราคากันเอง กรณีน้ีจะทํ าใหรายไดของกิจการลดลง  ดังน้ัน ผูประกอบการจํ าเปน
ตองมุงเนนพัฒนาคุณภาพการบริการมากยิ่งขึ้น โดยจัดรายการนํ าเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยว
ใหม ๆ ที่นาสนใจ และเจาะตลาดเฉพาะกลุมมากขึ้น เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการใหสอดคลอง
กบัความตองการของลูกคาแตละกลุม

4.   การผลิต / บริการ
 บริษัทจัดนํ าเที่ยวมีขั้นตอนการดํ าเนินการ / การใหบริการ ดังตอไปน้ี

4.1.  การวางแผนโปรแกรมทองเที่ยว
4.2. การติดตอ / ประสานงานกับสถานที่ตาง ๆ
4.3.  การจํ าหนายแพคเกจทัวร/กรุปทัวร
4.4.  การเตรียมตัวกอนออกเดินทาง
4.5.  การบริการระหวางเดินทาง
4.6.  การบริการหลังการเดินทาง
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4.7.  การบริหารคาใชจาย

4.1.  การวางแผนโปรแกรมทองเที่ยว
ในกรณีที่เปนการจัดนํ าเที่ยวแบบกรุปทัวร บริษัทจะตองทํ าการวางแผนโปรแกรมทอง

เที่ยว ดังน้ี
• วางแผนโปรแกรมการทองเที่ยว โดยเรียกประชุมและปรึกษาหารือกับทุกฝายที่

เกี่ยวของ การประชุมอาจเริ่มจากการกํ าหนดลักษณะการนํ าเที่ยววาจะจัดแบบใด
เชน จัดนํ าเที่ยวเชิงนิเวศ จัดนํ าเที่ยวเพื่อการศึกษา เปนตน

• กํ าหนดจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป โดยศึกษาถึงแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
ความนิยมในหมูนักทองเที่ยว

• หลงัจากที่วางแผนโปรแกรมเสร็จเรียบรอย ผูวางแผนตองจัดเจาหนาที่ฝายที่รับผิด
ชอบทางดานสถานที่พักหรือฝายอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมทั้งมัคคุเทศก เพ่ือสํ ารวจแหลง
ทองเที่ยว สถานที่พัก และรานอาหารตาง ๆ

• หารือรวมกันอีกครั้งในเรื่องของการจัดหาแหลงที่พัก สถานที่ทองเที่ยว เพ่ือจัดทํ า
โปรแกรมทองเที่ยวขึ้นมา

4.2. การติดตอ / ประสานงานกับสถานที่ตางๆ
หลงัจากที่วางโปรแกรมเปนที่เรียบรอยแลว ฝายทัวรในประเทศหรือกรุปทัวรจะจัดทํ า

หนังสือเสนอตอโรงแรมและรานอาหาร เพ่ือขอทํ าสัญญา (Contract) ในการสงลูกคาเขามาใช
บริการ ณ โรงแรมและรานอาหารนั้น ๆ โดยทางโรงแรมจะมอบสวนลดใหกับบริษัทนํ าเที่ยว
เพ่ือเปนคาตอบแทนที่สงผูใชบริการให สวนเง่ือนไขและระยะเวลาในการทํ าสัญญาขึ้นอยูกับโรง
แรมแตละแหงจะเปนผูกํ าหนด

โดยปกติแลว สถานที่พักตาง ๆ จะใหสวนลดกับบริษัทนํ าเที่ยวที่ทํ าสัญญา (Contract)
ไวประมาณ 20 – 40 % โดยเฉลี่ย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอตกลงกับทางโรงแรมและจํ านวนนักทอง
เที่ยวที่บริษัทนํ าเที่ยวสงไปให คือ ถานักทองเที่ยวมีจํ านวนมาก ทางบริษัทนํ าเที่ยวก็จะไดรับ
สวนลดมาก  สวนรานอาหารที่จะพาลูกคาไปรับประทานนั้น ทางบริษัทนํ าเที่ยวจะตองจองไว
กอนลวงหนา โดยทั่วไป รานอาหารจะใหสวนลดกับบริษัทนํ าเที่ยวไมเกิน 20 % ของราคา
อาหารในมื้อน้ันๆ

เม่ือทํ าสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว ฝายทัวรในประเทศหรือกรุปทัวรจะตองดูความเรียบ
รอยของโปรแกรมทัวรอีกครั้ง โดยการคํ านวณตนทุนตาง ๆ ไมวาจะเปนคาสถานที่พัก คา
อาหาร คามัคคุเทศก เพ่ือนํ ามาเปนตัวกํ าหนดราคาทัวรในแตละโปรแกรม หลังจากนั้น ผู
ประกอบการจึงนํ าโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณแลวพิมพออกมาในรูปของแผนพับ เพ่ือแจกใหกับลูก
คา
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4.3. ข้ันตอนการจํ าหนายแพคเกจทัวร /กรุปทัวร
การจํ าหนายแพคเกจทวัรใหลูกคา ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปน้ี

• พนักงานฝายจํ าหนายแพคเกจทัวรสอบถามถึงแหลงทองเที่ยวที่ลูกคาตองการเดินทาง
โดยสวนมาก บริษัทนํ าเที่ยวจะทํ าเปนแคตตาล็อก เพ่ือใหลูกคาเลือกสถานที่พัก
โรงแรมตาง ๆ

• พนักงานฝายจํ าหนายแพคเกจทัวรเสนอสถานที่พัก / โรงแรมที่บริษัทไดทํ าการติดตอ
(Contract) ไว  โดยบริษัทจะมีที่พัก/โรงแรม พรอมราคาคาที่พักใหลูกคาเลือกหลาย
แหง

• เม่ือลูกคาเลือกสถานที่พักแลว ทางฝายจํ าหนายแพคเกจทวัรจะโทรศัพทสอบถามไป
ยงัเจาหนาที่ของโรงแรมเพื่อตรวจสอบหองพัก หลังจากที่ทางโรงแรมตรวจดูแลววามี
หองวาง พนักงานฝายจํ าหนายแพคเกจทวัรจะตกลงกับลูกคาในเรื่องการจาย
คามัดจํ า

• ลูกคาจายคามัดจํ า และทางฝายจํ าหนายแพคเกจทวัรออกใบเสร็จรับเงิน (Voucher)
พรอมใบยืนยันการจองใหกับลูกคา

• ฝายจํ าหนายแพคเกจทวัรประสานงานไปยังสถานที่พัก เพ่ือยืนยันวันและเวลาที่ลูกคา
จองหองพัก

สวนการจํ าหนายแบบกรุปทวัร ขั้นตอนจะประกอบไปดวย
• พนักงานฝายจํ าหนายกรุปทัวรสอบถามถึงแหลงทองเที่ยวที่ลูกคาตองการเดินทาง โดย

บริษัทนํ าเที่ยวจะนํ าโปรแกรมทองเที่ยวที่บริษัทจัดทํ าขึ้นเสนอใหกับลูกคา
• พนักงานฝายจํ าหนายกรุปทัวรเสนอสถานที่ทองเที่ยว เม่ือลูกคาสนใจ จึงใหลูกคาทํ า

การสํ ารองที่น่ังไว โดยจายเงินคามัดจํ า (ทางบริษัทจะออกทัวรไดก็ตอเม่ือจํ านวนลูก
ทวัรครบตามที่ตองการ)  การเที่ยวแบบกรุปทัวร ลูกคาจะไมสามารถเลือกสถานที่พัก
รานอาหาร ทางบริษัทนํ าเที่ยวเปนผูกํ าหนดสิ่งเหลานี้ให

• เม่ือจํ านวนลูกทัวรครบตามที่บริษัทตองการ ทางฝายจํ าหนายกรุปทัวรจะโทรศัพทสอบ
ถามไปยังที่พัก/โรงแรมที่ไดติดตอ (Contract) ไว เพ่ือจองที่พัก / โรงแรม และราน
อาหาร

• ฝายจํ าหนายกรุปทัวรติดตอไปยังลูกคาอีกครั้ง เพ่ือแจงใหลูกคาทราบวา จํ านวนกรุป
ทัวรที่ลูกคาสํ ารองที่น่ังไวครบแลว และใหลูกคานํ าเงินสวนที่เหลือมาชํ าระ (ถากรุปทัวร
มีจํ านวนลูกทัวรไมถึงตามที่กํ าหนด ทางพนักงานควรแจงใหลูกคาเปลี่ยนกรุปทัวรใหม
ทันที)
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• หลังจากที่ลูกคานํ าเงินมัดจํ ามาจายแลว ทางฝายจํ าหนายกรุปทัวรออกใบเสร็จรับเงิน
(Voucher) และใบยืนยันการจองใหกับลูกคา พรอมสงหมายกํ าหนดการตาง ๆ ใหกับ
ลูกคา

• ฝายจํ าหนายกรุปทวัรประสานงานไปยังสถานที่พัก เพ่ือยืนยันวันและเวลาที่ลูกคาจอง
หองพัก

• เม่ือลูกคาเดินทางไปถึงจุดที่นัดหมายไว ลูกคายื่น Voucher พรอมใบยืนยันการจองให
กบัมัคคเุทศกหรือผูชวยมัคคุเทศก  และเม่ือลูกทัวรมาครบแลวจึงออกเดินทาง

การมัดจํ าเงิน
 ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของแตละบริษัท บางบริษัทใหวางมัดจํ าที่ราคา 500– 2,000 บาท บาง

บริษัทอาจใหชํ าระคามัดจํ ากอน 50 % หลังจากที่วางมัดจํ าเสร็จเรียบรอย ทางบริษัทจะออกใบ
เสร็จรับเงิน โดยในใบเสร็จรับเงินจะกํ าหนดระยะเวลาการจายเงินสวนที่เหลือวา ลูกคาตองจาย
เงินไมเกินกี่วันกอนการเดินทาง หรือแลวแตขอกํ าหนดของบริษัท

วิธีชํ าระเงิน สามารถชํ าระได 3 ทาง คือ
1. ชํ าระเงินคาบริการดวยตนเองที่บริษัท
2. ชํ าระเงินคาบริการผานบัตรเครดิต
3. ชํ าระเงินคาบริการผานระบบบัญชีธนาคาร ดวยการโอนเงินผานบัญชีของ

บริษัท

   กรณีการขอยกเลิกทัวร
เม่ือลกูคาขอยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม ลูกคาจะตองแจงใหทาง

บริษัททราบ ทางบริษัทจะเปนผูกํ าหนดเงื่อนไขในการยกเลิกทัวร
ตวัอยางการขอยกเลิกทัวร

 ยกเลิกทัวรอยางนอย 16 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทจะคืนเงินใหเต็มจํ านวนตามมูลคา
ของแตละรายการ

 ยกเลิกทัวรภายใน 15 – 8 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทจะริบเฉพาะเงินมัดจํ าเทานั้น
 ยกเลิกทัวรภายใน 7 – 2 วันกอนออกเดินทาง ทางบริษัทจะหักเงิน 50% จากราคาเต็มของ
รายการทัวรแตละรายการ

 ยกเลกิทัวร 1 วันกอนการเดินทาง หรือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

กรณีไมชํ าระเงินตามกํ าหนดนัดหมาย
เม่ือลูกคาไมสามารถชํ าระเงินตามที่กํ าหนดไว บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองและริบ

เงินมัดจํ าคืนไดในทุกกรณี
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กรณีเลื่อนการเดินทางและเปลี่ยนรายการทองเที่ยว
ในกรณีที่ลูกคาขอเลื่อนการเดินทาง หรือตองการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ลูกคา

จะตองแจงความจํ านงขอยกเลิกรายการจองใหบริษัททราบกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน
พรอมทั้งนํ าหลักฐานการวางเงินมัดจํ า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดงตอพนักงาน จึงจะถือวา
สมบูรณ

4.4. การเตรียมตัวกอนออกเดินทาง
• เม่ือลกูคาชํ าระเงินเปนที่เรียบรอยแลว พนักงานฝายทัวรในประเทศและกรุปทัวรจะ

ตดิตอไปยังสถานที่พักและรานอาหารอีกครั้ง เพ่ือยืนยันการจอง และจัดเตรียมของ
ขวญัหรือของที่ระลึก พรอมอาหารวางในขณะเดินทางใหแกลูกคา

•  กอนการออกเดินทาง 7 วัน บริษัทจะจัดสงหมายกํ าหนดการตาง ๆ เพ่ือแจงใหลูก
คาทราบ

• บริษัทติดตอไปยังบริษัทประกันภัย เพ่ือทํ าการประกันภัยใหแกลูกคาในกรณีที่เดิน
ทางเปนหมูคณะ

4.5.การบริการระหวางการเดินทาง
เม่ือลูกคาเดินทางมาตามเวลาที่ระบุไวในหมายกํ าหนดการ ทางบริษัทนํ าเที่ยวจะมอบ

หนาทีใ่หกับมัคคุเทศกและผูชวยมัคคุเทศกเปนผูดูแลลูกทัวร หลังจากที่มัคคุเทศกตรวจจํ านวน
ลกูทวัรครบแลว จึงออกเดินทาง ระหวางการเดินทาง มัคคุเทศกจะบรรยายถึงสถานที่ทองเที่ยว
ตาง ๆ ที่จะเดินทางไป การเลนเกมสแจกของรางวัล และบริการอาหารวางในระหวางการเดิน
ทาง

หลงัจากถึงสถานที่พักแลว มัคคุเทศกพาลูกคาแยกยายเขาหองพัก และนัดหมายเวลาที่
จะเดินทางตอ เม่ือลูกคามาตามเวลาที่นัดหมายไว มัคคุเทศกจะพาไปยังสถานที่ทองเที่ยว ราน
อาหาร และรานขายของที่ระลึก โดยมัคคุเทศกติดตอไปยังเจาหนาที่ของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ
รวมถึงรานอาหารตาง ๆ เพ่ือยืนยันการจอง มัคคุเทศกจะดูแลทัวรอยางใกลชิดตั้งแตกอนการ
เดินทางและระหวางการเดินทาง

การดูแลลูกคาไมใหพลัดหลง
ขณะนํ าเที่ยวแบบหมูคณะ (Group Tour) มัคคเุทศกจะไมสามารถควบคุมดูแลลูกทัวร

ไดทั้งหมด ดังน้ัน มัคคเุทศกจึงตองสรางความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว โดยใชธงเปนสัญลักษณ
เผือ่ในกรณีที่ลูกทัวรพัดหลง ลูกทัวรจะไดสอดสองหาธงของทัวร  นอกจากมัคคุเทศกจะมีธงและ
เครื่องแบบหรือเครื่องหมายเปนสัญลักษณแลว ลกูทัวรเองจะตองมีสติ๊กเกอรหรือปายติดหนาอก
ประกาศใหรูวาอยูกลุมไหนอยางชัดเจน เพ่ือจะหาเพื่อนรวมทัวรไดถูกกลุม
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4.6.การบริการหลังการเดินทาง
กอนเดินทางกลับ มัคคุเทศกจะแจกแบบสอบถาม (Questionaires) ใหกับลูกคา เพ่ือ

ประเมินผลการทองเที่ยวในแตละครั้ง วามีจุดบกพรองใดบางที่ควรแกไข ภายหลังจากประเมิน
ผลเสรจ็สิน้แลว มัคคุเทศกจะสงแบบประเมินผลน้ีใหกับฝายทัวรแผนกตาง ๆ เพ่ือปรึกษาหารือ
และหาทางแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในการทองเที่ยวครั้งตอไป รวมถึงบริษัทนํ าเที่ยวจะเก็บรวบ
รวมรายชื่อของลูกคา เพ่ือจัดสงโบรชวัรการทองเที่ยวใหกับลูกคาในคราวตอไป

4.7. การบริหารคาใชจาย
ผูประกอบการจะตองวางแผนดานบัญชีและการเงินไวลวงหนา เพ่ือมิใหเกิดคาใชจายที่

ไมจํ าเปนในการดํ าเนินธุรกิจ และเพ่ือใหธุรกิจมีสภาพคลองทางการเงิน การบริหารคาใชจาย
ของธุรกิจนํ าเที่ยว สามารถกระทํ าได ดังน้ี

 แยกระหวางบัญชีธุรกิจและบัญชีสวนตัวของผูประกอบการออกจากกัน
 นํ ากํ าไรจากการดํ าเนินงานมาเปนทุนสํ ารอง หรือสํ าหรับขยายกิจการ
 ไมสรางภาระคาใชจายประจํ ามากเกินไป
 นํ าระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางบัญชีมาชวย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพการทํ างานและลดคาใชจายดานแรงงาน

5. การบริหาร
 5.1  การจัดองคกรของธุรกิจนํ าเที่ยว

• โครงสรางองคกรขนาดใหญ
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MANAGER

ผูจัดการทัวรหมูคณะ
INCENTIVE GROUP

MANAGER

แผนก
อินโดจีน

แผนก
ระยะใกล

บัญชี / การเงิน

วิชาการ

แผนก

EUROPE
แผนก
ASIA
กิจกรรม
แผนก
MERICA
แผนก
USTRALIA
มัคคุเทศก

ฝกอบรม
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 โครงสรางองคกรขางตน เปนตัวอยางการจัดแบงสายงานการดํ าเนินงานของบริษัทจัดนํ า
เที่ยวรายใหญแหงหน่ึง  โครงสรางดังกลาวแบงออกเปน 6 ฝายดวยกัน คือ

1. ฝายทัวรตางประเทศ  (OUTBOUND TOUR)  ทํ าหนาที่จัดนํ าเที่ยวในตางประเทศ โดยจะ
นํ านักทองเที่ยวเดินทางไปยังตางประเทศ หรือนํ าเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
ไปยงัสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ภายในประเทศ

2.   ฝายทัวรในประเทศ  (DOMESTIC TOUR) ทํ าหนาที่จัดนํ าเที่ยวภายในประเทศ โดยจะ
นํ านักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ภายในประเทศ

3.   ฝายทัวรหมูคณะ  (INCENTIVE GROUP TOUR)  ทํ าหนาที่ควบคุม ดูแลการนํ าเที่ยวเปน
หมูคณะ เชน องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองการทองเที่ยว เพ่ือเปนสวัสดิการหรือ
รางวัลใหแกพนักงาน

4. ฝายรถเชา  ทํ าหนาที่ในการอํ านวยการรับ – สง ผูโดยสาร และเม่ือรถของบริษัทวาง ก็จะ
ใหเชาแกบริษัทนํ าเที่ยวอ่ืน ๆ และบุคคลทั่วไป

5. ฝายตั๋วเครื่องบิน  (TICKETING AND RESERVATION)  ทํ าหนาที่ใหบริการจองตั๋ว
เครื่องบิน และจํ าหนายตั๋วเครื่องบิน สํ าหรับผูใชบริการที่ตองการเดินทางไปในประเทศและ
ตางประเทศ

6.  ฝายบุคคล (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) ทํ าหนาที่บริหารงานบุคคล ดูแลใน
สวนของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สวัสดิการ การจายเงินเดือนพนักงาน การอํ านวยความ
สะดวกใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก การจัดฝกอบรมพนักงาน การแนะนํ า
วิธีการทํ างานดานการทองเที่ยว เชน กฎจรรยาบรรณของมัคคุเทศก รวมไปถึงการจัดหา
มัคคุเทศกและผูชวยมาเปนไกดนํ าเที่ยว เปนตน
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• โครงสรางองคกรขนาดเล็ก

รวบรวมจากการสัมภาษณผูประกอบการบริษัทนํ าเที่ยวจํ านวน 4 ราย ในชวงเดือนก.ค. –
ส.ค. 2545

 สายงานการดํ าเนินงาน แบงออกเปน 4 ฝายดวยกัน คือ
1. ฝายการตลาด (MARKETING) ทํ าหนาที่วางแผนจัดนํ าเที่ยว ควบคุมดูแลการนํ าเที่ยว

และเปนผูกํ าหนดแพคเกจตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมการขายใหแกลูกคา
2. ฝายการจอง (RESERVATION) ทํ าหนาที่ประสานงานไปยังสถานที่พัก / โรงแรม  ราน

อาหาร และสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เพ่ือทํ าการจองใหกับลูกคา
3. ฝายบัญชี / การเงิน (ACCOUNTING) ทํ าหนาที่ควบคุมระบบบัญชี / รายรับ – รายจาย /

ระบบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
4. ฝายตอนรับลูกคา (RECEPTION) ทํ าหนาที่ตอนรับลูกคา และใหบริการขอมูลแกนักทอง

เทีย่วเกี่ยวกับการจัดทัวรของบริษัท

 โดยสวนใหญแลว โครงสรางองคกรของธุรกิจนํ าเที่ยวขนาดเล็กมักไมคอยมีความซับซอน
ผูประกอบการจะทํ าหนาที่เปนผูจัดการ คอยควบคุม / ดูแลการบริหารทั้งหมด และบางแหงจะ
ทํ างานในลักษณะครอบครัว คือ ไมมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน

***  การแบงสายงานการดํ าเนินงานขึ้นอยูกับขนาดขององคกร แนวความคิดของผูประกอบการ
รวมถึงการดํ าเนินงานขององคกร เชน บริษัทรับจัดทัวรหลายแหงมีบริการจัดทัวรไปตางประเทศ
ผูประกอบการสามารถปรับโครงสรางดังกลาวไดตามความเหมาะสมกับธุรกิจของตน   ***

ผูจัดการ

การตลาด การจอง บัญชี / การเงิน ตอนรับลูกคา
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5.2. การบริหารบุคลากร
แนวทางการบริหารบุคลากร
• ใหความสํ าคัญกับการสรรหาและการพัฒนาบุคลากร
• ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงานทุกระดับ และมีระบบจูงใจที่เหมาะสม
• สรางความภาคภูมิใจแกพนักงานในการเขามาเปนสวนหนึ่งขององคกร

มัคคุเทศกเปนบุคลากรกลุมหน่ึงที่มีความสํ าคัญ เพราะมัคคุเทศกเปนตัวกลางระหวาง
บรษิทันํ าเที่ยวกับลูกคา ลูกคาจะมีความประทับใจบริษัทหรือไม สวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับมัคคุเทศก
การจัดหาและคัดเลือกมัคคุเทศกจึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองใสใจ

คุณสมบัติของมัคคุเทศก
1. มีความรู ความสามารถใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารเปนอยางดี เพราะมัคคุเทศกจะ

ตองสือ่สารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย (ยกเวนมัคคุเทศก
ที่นํ าเที่ยวสํ าหรับคนไทยโดยเฉพาะ)

2. มีความรูในเรื่องราว ขอมูลตาง ๆ ที่จะอธิบายใหแกนักทองเที่ยว
3. มีทักษะการนํ าเสนอขอมูลใหนักทองเที่ยวไดรับรู เขาใจ และเกิดความสนใจที่จะรับฟง
4. มีทักษะในการบริหารจัดการการนํ าเที่ยว นับตั้งแตการวางแผนเพื่อเตรียมรับนักทองเที่ยว

จนกระทั่งจบการเดินทาง
5. มีทกัษะในการแกปญหาเฉพาะหนา มัคคุเทศกจะตองพยายามแกไขปญหาใหเกิดความเสีย

หายแกทุกฝายนอยที่สุด
6. มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับนักทองเที่ยว
7. มีนิสัยคาดการณในสิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการเดิน

ทาง
8. มีความอดทนสูง เพราะมัคคุเทศกจะตองพบกับนักทองเที่ยวที่มาจากตางชาติ ตางภาษา

ดังน้ัน มัคคุเทศกจะตองสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี
9. มีใจรักในอาชีพ รักงานบริการ
10. มีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม

   การคัดเลือกมัคคุเทศก
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ผูประกอบการจะตองเลือกมัคคุเทศกที่ผานการอบรมหลักสูตรซึ่งทางราชการกํ าหนด
หลักสูตรแตละประเภทของมัคคุเทศกจะกํ าหนดวุฒิการศึกษาไวตาง ๆ กัน แตคุณสมบัติสํ าคัญ
คือ ตองเปนคนสัญชาติไทย และอายุ 20 ป ขึ้นไป พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี

*** การจางมัคคุเทศก จะพิจารณาจากผลการทดลองงานเพื่อกํ าหนดอัตราคาจาง ***
*** จํ านวนมัคคุเทศกขึ้นอยูกับปริมาณลูกคาที่มาใชบริการ ***

   ขอปฏิบัติสํ าหรับผูประกอบการเกี่ยวกับมัคคุเทศก
ในการประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว ผูประกอบการหามสั่งใหผูอ่ืนทํ าหนาที่มัคคุเทศก โดยไม

มีใบอนญุาต หรือใหมัคคุเทศกปฏิบัติงานระหวางถูกพักใชใบอนุญาต และผูประกอบการจะตอง
ไมกระทํ าการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับที่รัฐไดกํ าหนดไว เชน จางมัคคุเทศก
ไมตรงประเภท เปนตน

ตวัอยางบัตรประจํ าตัวมัคคุเทศก

       มัคคุเทศกทั่วไป (ไทย)            มคัคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ)
บตัรสีบรอนซทอง บตัรสีบรอนซเงิน

 อานประเภทของมัคคุเทศกไดในภาคผนวกทายเรื่อง

5.3.การฝกอบรมพนักงาน
ภาษาอังกฤษมีสวนสํ าคัญอยางยิ่งในการติดตอสื่อสารกับลูกคา ดังน้ัน ผูประกอบการ

ควรเนนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานสวนหนา ซ่ึงตอง
บรกิารลกูคาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทควรฝกอบรมพนักงานภายใน
แผนกตาง ๆ เปนประจํ าทุกเดือน

6.  การเงิน
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การลงทุน

รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจนํ าเที่ยว
รายการ จํ านวนเงิน (บาท)
คาตกแตงสํ านักงาน 65,000
เฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํ านักงาน
- ชุดรับแขก 3,400
- โตะ / เกาอ้ี 17,000
- ตูเอกสาร / ตูโชว 11,000
- เครื่องปรับอากาศ 40,000
- ตูเย็น 5,200
- เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 126,000
- เครื่องถายเอกสาร 40,000
- เครื่องโทรสาร 8,800
- เครื่องโทรศัพท 36,000
- เครื่องคิดเลข 2,800
- เฟอรนิเจอรอ่ืน ๆ 12,000
รวม 367,200
- เงินทุนหมุนเวียน 390,000
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 757,200

ที่มา : สํ านักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย เปนคาเฉลี่ยของผู
ประกอบกิจการจํ านวน 10 รายในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 – มกราคม พ.ศ.2544 และปรับ
รายการลงทุนซึ่งผูประกอบกิจการสวนใหญไมไดลงทุน และมีความจํ าเปนตํ่ าออก

จากขอมูลการลงทุนของกรมการคาภายใน คาใชจายเริ่มตนสํ าหรับการลงทุนทํ าธุรกิจ
นํ าเที่ยว แบงไดดังน้ี

- เงนิทุนในสินทรัพยถาวร  คิดเปนรอยละประมาณ 48.49 ของเงินทุนเริ่มตน
ไดแก คาตกแตงอาคาร เฟอรนิเจอร เครื่องใชสํ านักงาน

- เงินทุนหมุนเวียน คิดเปนรอยละประมาณ 51.51 ของเงินทุนเริ่มตน สวนใหญ
เปนคาเชาสถานที่ คามัคคุเทศก เงินเดือนพนักงาน คานํ้ าคาไฟ คาโทรศัพท ฯลฯ
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*** คาใชจายในการลงทุนจะแตกตางกันตามขนาด และลักษณะของกิจการ ***

รายละเอียดรายรับ – รายจาย ของธุรกิจนํ าเที่ยว
รายการ จํ านวนเงิน (บาท)

รายรับ 1,776,000
รายจาย
- เงินเดือนพนักงาน 641,400
- คาจางรายวัน 73,200
- คาเชาสถานที่ 193,400
- คาเชายานพาหนะ 144,000
- คาเชาเครื่องมือ / อุปกรณ 28,200
- คาวัสดุสิ้นเปลือง 14,550
- คานํ้ ามัน 36,000
- คานํ้ าประปา 1,572
- คาไฟฟา 49,800
- คาโทรศัพท 85,800
- คาประกันภัย 32,635
- คาภาษีตาง ๆ 10,140
- คาตอทะเบียน 7,000
- คาทํ าบัญชี 17,000
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด 60,450
- คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 155,958

รวม 1,551,105
กํ าไร (ขาดทุน) กอนหักภาษีเงินได 224,895
หัก ภาษีเงินได (30%) 67,469
กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ 157,426

ที่มา : สํ านักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย  เปนคาเฉลี่ยของผู
ประกอบกิจการจํ านวน 10 ราย ซ่ึงไดจากการสัมภาษณในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2543 -
มกราคม พ.ศ. 2544
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 ระยะเวลาในการคืนทุน
จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวาธุรกิจนํ าเที่ยวใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-4

ป ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ ขีดความสามารถของผูประกอบการ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ ธุรกิจ
นํ าเที่ยวจึงสามารถใชระยะเวลาคืนทุนมากหรือนอยกวานี้ได

ตัวอยางการคํ านวณจุดคุมทุน

ปที่ เงินลงทุน ผลตอบแทน รวม
0 367,200 0 -367,200
1      313,384 *** -53,816
2 313,384 259,568

*** ดูตัวอยางรายละเอียดเงินลงทุนและบัญชีรายรับ – รายจายของธุรกิจนํ าเที่ยว
ประกอบ

คํ าอธิบาย
จากขอมูลของกรมการคาภายใน  เงินลงทุนทั้งสิ้นจะเทากับ 757,200 บาท แบงเปนเงิน

ลงทนุในสินทรัพยถาวร 367,200 บาท  และเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 390,000 บาท โดยธุรกิจ
มีรายไดตอป 1,776,000 บาท และสามารถทํ ากํ าไรสุทธิตอป 157,426 บาท ฉะนั้น เม่ือนํ ากํ าไร
สทุธบิวกดวยคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 155,958 บาท จะไดรับผลตอบแทนสุทธิเปน
เงิน 313,384 บาทตอป

ในปที่ 1 ธุรกิจนํ าเที่ยวไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน 313,384 บาท เม่ือนํ าไปหักลบ
กับจํ านวนเงินลงทุนแลว จะยังมีคาติดลบอยูจํ านวน 53,816 บาท เม่ือเขาสูปที่ 2 หากธุรกิจนํ า
เทีย่วไดรับผลตอบแทนเทาเดิม (กรณีที่ผลตอบแทนสุทธิเทากันทุกป)  เม่ือนํ าไปหักลบคาใช
จายแลว  ผลตอบแทนจะเปนจํ านวนเงิน 259,568 บาท แสดงวา ธุรกิจนํ าเที่ยวตามตัวอยางจะ
สามารถคืนทุนไดในปที่ 2

    การกํ าหนด โครงสรางราคา คํ านวณไดจาก
ตนทุนผันแปร + ตนที่คงที่ + กํ าไรที่ตองการ

**  ตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ประกอบดวย :
- คาเชาอาคาร / สถานที่ทํ าการ
- เงินเดือนพนักงาน
- คาไฟฟา
- คานํ้ าประปา
- คาโทรศัพท
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- คาประกันภัย
- คาภาษี
- คาทํ าบัญชี
- คาเสื่อมราคา-เครื่องใชสํ านักงาน
- คาเสื่อมราคา-เฟอรนิเจอร

**  ตนทุนผันแปร ( Variable Cost) ประกอบดวย  :
- คาเชายานพาหนะ
- คาที่พัก / โรงแรม
- คาอาหาร
- คานํ้ ามันรถ
- คามัคคุเทศก

ตัวอยางการคํ านวณราคา
โจทย…  ผูประกอบกิจการนํ าเที่ยวรายหนึ่งลงทุนเชาอาคารพาณิชย 3 ชั้น 1 คูหา อายุสัญญา
เชา 3 ป คาเชาเดือนละ 7,000 บาท มีพนักงานประจํ า 3 คน และมีรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี

1. ตนทุนคงที่
1.1 ตนทุนคงที่ที่เปนตัวเงิน (ตอป)

(1)  คาเชาอาคาร =   84,000 บาท
(2)  เงินเดือนพนักงาน =            180,000 บาท
(3)  คาไฟฟา =   48,000 บาท
(4)  คานํ้ าประปา =     6,000 บาท
(5)  คาโทรศัพท =            240,000 บาท
(6)  คาประกันภัย =   20,000 บาท
(7)  คาภาษี =   50,000 บาท
(8)  คาทํ าบัญชี =   36,000 บาท

รวม =            664,000 บาท      

2. ตนทุนคงที่ที่ไมเปนตัวเงิน
(1) คาตกแตงอาคาร  20,000 บาท

คิดคาเสื่อมราคารอยละ 20    = 4,000         บาท
(2) คาเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํ านักงาน 207,000 บาท
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คิดคาเสื่อมราคารอยละ 20    =     41,400         บาท

รวม    = 45,400         บาท        
รวมตนทุนคงที่ทั้งหมดตอป (  + )            = 709,400      บาท           

2.   ประมาณการจํ านวนลูกคาที่มาใชบริการตอป
2.1  ในเวลา 1 ป สามารถใหบริการลูกคาไดสูงสุด = 1,200 คน
2.2  ประมาณการมีลูกคามาใชบริการรอยละ 80 =    960 คน        

3. ตนทุนคงที่จัดสรรตอคน

   ตนทุนคงที่ทั้งหมดตอป / ประมาณการลูกคาที่มาใชบริการ(ตอป)  =  ตนทุนคงที่จัดสรรตอคน

709,400 /  960  =   738.96  บาท                     (  /   ) = 

4. ตนทุนผันแปรตอคนตอโปรแกรม (โปรแกรมนี้มีผูเดินทาง 30 คน) (บาท / คน)
4.1  คาเชายานพาหนะ 30,000 บาท เฉลี่ยตอคน = 1,000 บาท
4.2  คาที่พักแรม =         1,200 บาท
4.3  คาอาหาร             =    400 บาท
4.4  คานํ้ ามันรถ 3,000 บาท เฉลี่ยตอคน =    100 บาท
4.5  คามัคคุเทศก 1,500 บาท เฉลี่ยตอคน =      50 บาท

รวม = 2,750 บาท      

5.  ตนทุนทั้งหมดตอคน     =  2,750.00 + 738.96            =        3,488.96       บาท  
    ( + )

6.  ผูประกอบกิจการตองการมีกํ าไรรอยละ 30 % ของตนทุนทั้งหมด  =  1,046.69  บาท     

7. ผูประกอบกิจการตั้งราคาใหบริการโปรแกรมทองเที่ยวตอคน
=     3,488.96  +  1,046.69 บาท (  + )

 =     4,535.65 บาท
หรือประมาณ =     4,500 บาท / โปรแกรมทองเที่ยว
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7. อุปสรรคที่สํ าคัญในการดํ าเนินธุรกิจ
1. การปรับราคาคาโดยสารเครื่องบิน  รถทัวรและคาใชจายดานที่พัก / โรงแรม ทํ าให

บริษัทจะตองเพ่ิมคาบริการนํ าเที่ยวใหสูงขึ้นตามไปดวย
2. ปญหาความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

เชน นักทองเที่ยวประสบอุบัติเหตุ การประทวงในประเทศ เปนตน
3. ปญหาภัยธรรมชาติ เชน อากาศไมเหมาะสมกับการทองเที่ยว น้ํ าทวม การติดอยู

ตามเกาะตาง ๆ เพราะคลื่นลมในทะเลแรง เปนตน
4. การขาดสภาพคลองในการดํ าเนินธุรกิจ เพราะผูประกอบการตองออกคาใชจายลวง

หนาไปกอน ทั้งการเชาโรงแรม คาเชารถ คาตกแตงสํ านักงาน เปนตน

8.  ปจจัยที่ทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
1. ผูประกอบการควรมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงฤดูกาลทองเที่ยว สภาพของแหลง

ทองเที่ยว รวมทั้งขอมูลความรูของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ เพ่ือชวยสรางสีสันและ
ความสนุกสนานในการทองเที่ยวแตละครั้ง

2. มีวสิยัทศัน มีความพรอม และเอาใจใสการใหบริการลูกคาตลอดเวลา เม่ือลูกคาเกิด
ปญหาตาง ๆ องคกรก็สามารถแกไขใหลูกคาไดอยางรวดเร็ว รวมถึงปรับปรุงในสิ่ง
ทีลู่กคาตองการใหแกไข

3. มีความซื่อสัตย และจริงใจในการใหบริการ

แหลงขอมูล
สัมภาษณ :
วุฒิชัย  มากวงศ , ผูอํ านวยการฝายการตลาด บริษัทหนุมสาวทัวร จํ ากัด  สัมภาษณโดย

อดิศักดิ์  พูลพิพัฒน .5 กรกฏาคม 2545.

ลลิดา  พันธศุภร , Ticketing บรษิัท ทัศนฟาทัวร สัมภาษณโดย อดิศักดิ์  พูลพิพัฒน .
9 กรกฏาคม 2545.

สมยศ  สาระพงษ , Manager Director บริษัท กรีนทิฟ ฮอลิเดยแทรเวล จํ ากัด
สัมภาษณโดย อดิศักดิ์  พูลพิพัฒน . 8 สิงหาคม 2545.

วารสาร :
สงเสริมอุตสาหกรรม , กรม. ลาธุรกิจ SMEs สุดยอดกลยุทธทางธุรกิจ ตอนธุรกิจ

ทองเที่ยวในสายตา SMEs. 2543 . มปท.
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พลดา  พันธชูเพชร . 40 ปการทองเที่ยวกับเสนทางการอบรมมัคคุเทศก.
หนา 28 – 35 มปป , มกท.

เอกสารขาวเชิงวิชาการ “เข็มทิศ” การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับที่ 2 / 2545

เวปไซต :
สํ านักสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการคาภายใน / กระทรวงพาณิชย , ธุรกิจนํ าเที่ยว.

http://www.dig.go.th .

กรมสรรพากร / กระทรวงการคลัง , การยื่นแบบชํ าระภาษี.
http://www.rd.go.th/tax.

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย , พระราชบัญญัติธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535
http://www.tat.or.th/tbgr/act/act2.html

สํ านักงานธุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก  , การจดทะเบียนมัคคุเทศก
http://www.tat.or.th/tbgr/

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด, ทองเที่ยวปใหม…คึกคัก รายไดสะพัด 6,000 ลานบาท ป
2543 http://www.tfrc.co.th/

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด , ธุรกิจทองเที่ยว เต็มจุดแข็งแตงดุลการคา ป 2538
http://www.tfrc.co.th/

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด, พฤติกรรมนักทองเที่ยวไทยของกลุมนักทองเที่ยว
สะพายเป ป 2544 http://www.tfrc.co.th/

บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํ ากัด, สงกรานตป’42 : ธุรกิจทองเที่ยวคึกคักทั้งทัวรไทยและ
ทัวรนอก ป 2542 http://www.tfrc.co.th/

ศนูยรวมมัคคุเทศก . บตัรมัคคุเทศกมีก่ีประเภท
http://www.guidescenter.com/

คํ าไข  คัมภีร 108 ธุรกิจ  ธุรกิจนํ าเที่ยวในประเทศ

http://www.dig.go.th/
http://www.rd.go.th/tax
http://www.tat.or.th/tbgr/act/act2.html
http://www.tfrc.co.th/
http://www.tfrc.co.th/
http://www.tfrc.co.th/
http://www.tfrc.co.th/
http://www.guidescenter.com/


32

หมายเหตุ
 ขอมูลดังกลาวเปนเพียงการใหความรูเบื้องตนเทานั้น
 การเก็บขอมูลไดดํ าเนินการในชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ดังน้ัน ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามสถานการณตาง ๆ ที่เขามากระทบตอธุรกิจ

ฉะน้ัน สํ าหรับผูที่คิดจะลงทุนจึงควรปรึกษาเพิ่มเติมจากฝายบริการปรึกษาแนะนํ า
ทางธุรกิจของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)
เบอรโทร. 0-2564-4000

ลิขสิทธิ์โดย : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ภาคผนวก

• ตวัอยางโปรแกรมการทองเที่ยว

พีพี – ภูเก็ต – พังงา
ถ้ํ าไวก้ิง-ดํ าน้ํ าดูปะการัง-แหลมพรหมเทพ-เกาะปนหยี-เขาพิงกัน

(พกัโรงแรมจังหวัดภูเก็ต 1 คืน และพักเกาะพีพี 1 คืน)

วนัแรกของการเดินทาง (วันศุกร)
18.30 น. ออกเดินทางจาก ถนนอังรีดูนังต โดยรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง พรอมหอง

สขุภัณฑ และบริการอาหารวางและเครื่องด่ืม

วันที่สองของการเดินทาง (วันเสาร)
07.00 น. ถึงจังหวัดพังงา นํ าทานเขาสูที่พักชั่วคราวทํ ากิจธุระสวนตัว และบริการ

อาหารเชา
09.00 น. ลงเรือทองเที่ยวลองชมทัศนียภาพอันงดงามของอาวพังงา ชมถํ้ าลอด เขา

หมาจู ชมภาพเขียนสีฝมือมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรที่เขาเขียน
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวันที่เกาะปนหยี  แลวเลือกชมและซื้อสินคาผลิตภัณฑจาก

ทะเลตามอัธยาศัย
14.00 น. ชมความนาพิศวงของเขาพิงกันและเขาตะปู จากนั้น เดินทางกลับสูทาเทียบเรือ



33

จังหวัดพังงา
15.00 น. เดินทางสูจังหวัดภูเก็ต นมัสการพระผุดและหลวงพอแชมวัดฉลอง จากนั้น ชม

พระอาทิตยตกอันแสนงดงามและโรแมนติกที่แหลมพรหมเทพ
19.00 น. บริการอาหารคํ่ า แลวนํ าทานสูที่พักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เชิญทานพักผอน

ตามอัธยาศัย

วนัที่สามของการเดินทาง (วันอาทิตย)
06.00 น. บรกิารอาหารเชา แลวเดินทางสูทาเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต ลงเรือทองเที่ยวเดิน

ทางสูเกาะพีพีเล
10.00 น. ถึงเกาะพีพีเล นํ าทานชมถํ้ าไวกิง้ ซ่ึงมีภาพเขียนสีรูปเรือโบราณ ชมสาธิตการ

เก็บรังนกนางแอนที่ไดรับสัมปทาน จากนั้น นํ าทานเดินทางสูเกาะพีพีดอน
11.30 น. ถึงเกาะพีพีดอน เชิญทานสัมผัสความงามของโลกใตทะเลดวยอุปกรณดํ านํ้ า

แบบพื้นผิวตามอัธยาศัย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน จากนั้น นํ าทานชมความงามของโลกใตทะเลอันดามันที่

อาวตนไทร
17.00 น. นํ าทานเขาสูที่พักโรงแรมบนเกาะพีพี เชิญทานพักผอนอิริยาบทตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารคํ่ า แลวเชิญทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับราตรีของเกาะพีพีตาม

อัธยาศัย

วนัที่สี่ของการเดินทาง (วันจันทร)
06.00 น. ขึน้จุดชมวิวชมภาพอาวตนไทรและอาวโละดาลัมที่คอดเวาเขาหากันอยาง

งดงาม
08.00 น. บริการอาหารเชา แลวเชิญทานพักผอนกับบรรยากาศอันงามสงบของเกาะพีพี

ตามอัธยาศัย
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวันบนเกาะพีพี แลวเตรียมสัมภาระพรอมเดินทางกลับ
15.00 น. เดินทางกลับสูทาเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต
17.00 น. ถึงจังหวัดภูเก็ต นํ าทานเดินทางสูจังหวัดพังงา
18.30 น. ถึงจังหวัดพังงา บริการอาหารคํ่ า แลวเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะบริการอาหาร

รอบดึกที่ทับสะแก

วันที่หาของการเดินทาง (วันอังคาร)
05.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

• ประเภทของมัคคุเทศก
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มัคคุเทศกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. มคัคุเทศกทั่วไป มี 2 ประเภท ไดแก

1. มคัคเุทศกทั่วไป (ตางประเทศ) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตาง
ประเทศ สามารถนํ าเที่ยวไดทั่วราชอาณาจักร

2. มคัคุเทศกทั่วไป (ไทย) นํ าเที่ยวไดเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย โดยสามารถนํ าเที่ยว
ไดทั่วราชอาณาจักร

2. มคัคุเทศกเฉพาะ มี 8 ชนิด คือ
1. มคัคเุทศกเฉพาะ (ตางประเทศ – เฉพาะพื้นที่) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย

หรือชาวตางประเทศเฉพาะจังหวัดที่ระบุไวบนบัตรประจํ าตัวมัคคุเทศก และจังหวัดที่มี
พ้ืนที่ติดตอกัน

2. มคัคเุทศกเฉพาะ (ไทย – เฉพาะพื้นที่) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย เฉพาะ
จังหวัดที่ระบุไวบนบัตรประจํ าตัวมัคคุเทศก และจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน

3. มคัคุเทศกเฉพาะ (เดินปา) นํ าเที่ยวไดเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตาง
ประเทศในเขตพื้นที่ปา

4. มคัคุเทศกเฉพาะ (ศิลป – วฒันธรรม)  นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาว
ตางประเทศทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลป – วฒันธรรม วรรณคดีไทย ไดทั่ว
ราชอาณาจักร

5. มคัคเุทศกเฉพาะ (ทางทะเล) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตาง
ประเทศในเขตพื้นที่ทางทะเล

6. มคัคเุทศกเฉพาะ (ทะเลชายฝง) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตาง
ประเทศ ในเขตพ้ืนที่ทางทะเล หรือเกาะตาง ๆ โดยมีระยะหางจากชายฝงถึงสถานที่
ทองเที่ยวไดไมเกิน 40 ไมลทะเล

7. มคัคเุทศกเฉพาะ (แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย
หรือชาวตางประเทศเฉพาะภายในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่ระบุไวบนบัตรประจํ าตัว
มัคคุเทศก

8. มคัคุเทศกเฉพาะ (วฒันธรรมทองถิ่น) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาว
ตางประเทศทางดานวฒันธรรมทองถิ่น เกี่ยวกับศิลป – วฒันธรรม ประเพณี ประวัติ
ศาสตร ภูมิศาสตร โบราณคดี เฉพาะภายในแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมทองถิ่นที่ระบุชื่อ
ไวบนบัตรประจํ าตัวมัคคุเทศกเทานั้น



35


	\( ¸ØÃ¡Ô¨¹Óà·ÕèÂÇÀÒÂã¹»ÃÐà·È \(
	¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
	
	¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍ¢ÍÍ¹Ø�


	àÁ×èÍ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä´éÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃ�
	ä´é·Ñ¹·Õ
	ÀÒ¤ãµé½Ñè§µÐÇÑ¹ÍÍ¡  µÑé§ÍÂÙè·Õè�
	
	ÊèÇ¹µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´ ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÒÁ
	ã¹¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¸ØÃ¡Ô¨ ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
	¡ÅØèÁÅÙ¡¤éÒà»éÒËÁÒÂ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹Ó�
	
	ªÒÇàÍàªÕÂÁÕÃÊ¹ÔÂÁ¡ÒÃ¾Ñ¡¼èÍ¹ËÂè�




	\(   ¡ÒÃà¾ÔèÁÁÙÅ¤èÒãËé¡Ñº¡ÒÃºÃÔ�
	¸ØÃ¡Ô¨àÊÃÔÁ
	3.5.  ÊèÇ¹¼ÊÁ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´
	¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃáºº·ÑÇÃìàËÁÒ ËÃ×Í¡ÃØê»


	\(   »ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´¹Óà·ÕèÂÇ áºè�
	\(   ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ
	
	
	
	¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃà»ç¹»Ñ¨¨ÑÂÊÓ¤Ñ·ÕèäÁè�




	ÃÒ¤Ò
	»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹�
	ÊÀÒ¾¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹·Ñé§ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹áÅ�
	´Ñ§¹Ñé¹ ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨ÐµéÍ§ÈÖ¡ÉÒ
	Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ì¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ã¹»Ñ¨¨ØºÑ¹ à
	
	¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¤ÇÃàÅ×Í¡·ÓàÅ·ÕèµÑé�



	ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÇÒ§â»Ãá¡ÃÁà»ç¹·ÕèàÃÕ�
	àÁ×èÍ·ÓÊÑÒà»ç¹·ÕèàÃÕÂºÃéÍÂáÅ�
	¡ÒÃ¨ÓË¹èÒÂá¾¤à¡¨·ÑÇÃìãËéÅÙ¡¤éÒ 
	
	
	
	ÇÔ¸ÕªÓÃÐà§Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶ªÓÃÐä´é 3 ·Ò§�


	µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃ¢ÍÂ¡àÅÔ¡·ÑÇÃì
	¡Ã³ÕäÁèªÓÃÐà§Ô¹µÒÁ¡ÓË¹´¹Ñ´ËÁÒÂ
	
	¡Ã³ÕàÅ×èÍ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅÐà»ÅÕèÂ¹�
	¡ÒÃ´ÙáÅÅÙ¡¤éÒäÁèãËé¾ÅÑ´ËÅ§



	¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨ÐµéÍ§ÇÒ§á¼¹´éÒ¹ºÑ�




	5.1  ¡ÒÃ¨Ñ´Í§¤ì¡Ã¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¹Óà·Õè�
	
	â¤Ã§ÊÃéÒ§Í§¤ì¡Ã¢¹Ò´ãËè


	â¤Ã§ÊÃéÒ§Í§¤ì¡Ã¢éÒ§µé¹ à»ç¹µÑÇÍ
	
	
	
	
	
	
	
	á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃºØ¤ÅÒ¡Ã








	¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡ì
	ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ãªéÀÒÉÒµèÒ§
	
	
	
	¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¨ÐµéÍ§àÅ×Í¡ÁÑ¤¤Øà·�
	
	
	
	\(   ¢éÍ»¯ÔºÑµÔÊÓËÃÑº¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡�



	¡ÒÃÅ§·Ø¹



	ÃÒÂ¡ÒÃ
	¤èÒµ¡áµè§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
	à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅÐà¤Ã×èÍ§ãªéÊÓ¹Ñ¡�
	- ªØ´ÃÑºá¢¡
	- âµêÐ / à¡éÒÍÕé
	- µÙéàÍ¡ÊÒÃ / µÙéâªÇì
	- à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ
	- µÙéàÂç¹
	- à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì áÅÐà¤Ã×èÍ§�
	- à¤Ã×èÍ§¶èÒÂàÍ¡ÊÒÃ
	- à¤Ã×èÍ§â·ÃÊÒÃ
	- à¤Ã×èÍ§â·ÃÈÑ¾·ì
	- à¤Ã×èÍ§¤Ô´àÅ¢
	- à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÍ×è¹ æ
	ÃÇÁ
	- à§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
	ÃÇÁà§Ô¹Å§·Ø¹·Ñé§ËÁ´

	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÃÒÂÃÑº – ÃÒÂ¨èÒÂ ¢Í§¸Ø�
	ÃÒÂ¡ÒÃ


	ÃÒÂÃÑº
	ÃÒÂ¨èÒÂ
	- à§Ô¹à´×Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹
	- ¤èÒ¨éÒ§ÃÒÂÇÑ¹
	- ¤èÒàªèÒÊ¶Ò¹·Õè
	- ¤èÒàªèÒÂÒ¹¾ÒË¹Ð
	- ¤èÒàªèÒà¤Ã×èÍ§Á×Í / ÍØ»¡Ã³ì
	- ¤èÒÇÑÊ´ØÊÔé¹à»Å×Í§
	- ¤èÒ¹éÓÁÑ¹
	- ¤èÒ¹éÓ»ÃÐ»Ò
	- ¤èÒä¿¿éÒ
	- ¤èÒâ·ÃÈÑ¾·ì
	- ¤èÒ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ
	- ¤èÒÀÒÉÕµèÒ§ æ
	- ¤èÒµèÍ·ÐàºÕÂ¹
	- ¤èÒ·ÓºÑªÕ
	- ¤èÒãªé¨èÒÂàºç´àµÅç´
	- ¤èÒàÊ×èÍÁÃÒ¤ÒáÅÐ¤èÒãªé¨èÒÂµÑ´�
	ÃÇÁ
	¡ÓäÃ \(¢Ò´·Ø¹\) ¡èÍ¹ËÑ¡ÀÒÉÕà§Ô¹�
	ËÑ¡ ÀÒÉÕà§Ô¹ä´é \(30%\)
	¡ÓäÃ \(¢Ò´·Ø¹\) ÊØ·¸Ô
	
	
	
	
	
	
	
	ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¤×¹·Ø¹




	¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³ì¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¾ºÇè




	µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ø´¤ØéÁ·Ø¹
	µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÃÒ¤Ò
	
	
	
	
	
	
	
	áËÅè§¢éÍÁÙÅ







	àºÍÃìâ·Ã. 0-2564-4000
	
	
	
	
	
	
	ÀÒ¤¼¹Ç¡




	µÑÇÍÂèÒ§â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ·èÍ§à·ÕèÂÇ
	
	
	¾Õ¾Õ – ÀÙà¡çµ – ¾Ñ§§Ò








