บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี ้จะกล่าวถึงทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจท่องเที่ยว ประเภทธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจ
นาเที่ ยวภายในประเทศ กลุ่ม ลูก ค้ าและพฤติกรรมของลูก ค้ า การบริ การของบริ ษั ท นาเที่ ย ว
ประเภทของการจัดนาเที่ยว การสร้ างแพ็กเกจทัวร์ เป็ นต้ น

2.1 ธุรกิจท่ องเที่ยว
ความหมายของธุ รกิ จ ท่องเที่ ยว (Tourism Business)พ.ร.บ.ธุ รกิ จ นาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 3 นิยามคาว่า “ ธุรกิจนาเที่ยว ” หมายความว่า “ การธุรกิจ
ท่องเที่ยวประกอบธุรกิจเกี่ ยวกับการจัดหรื อให้ บริ การ หรื ออานวยความสะดวกเกี่ ยวกับการ
เดินทาง ที่พกั อาหาร ทัศนาจร และหรื อมัคคุเทศก์ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว ” ลักษณะของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในประเทศ ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีกิจการท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 400 แห่ง กิจการ
ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5ประเภท ดังนี ้
1. กิจการนาเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว (In – bound Operator)
2. กิจการนาเที่ยวคนในประเทศไปยังต่างประเทศ (Out – bound Operator)
3. กิจการนาเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว (Local Operator)
4. กิจการนาเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ (Local & Worldwide Operator)
5. กิจการที่ดาเนินธุรกิจทัว่ ไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (General Travel Agent)

2.2 ประเภทธุรกิจนาเที่ยว
ประเภทของธุรกิจนาเที่ยวแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. Travel Agent บุคคลหรื อบริ ษัทที่มีความสามารถจัดการนาเที่ยว การขนส่ง ที่พกั อาหาร การ
รับ-ส่งทังขาไปและขากลั
้
บ การนาสถานที่และงานอื่น ๆ ของการเดินทางซึ่งเป็ นการบริ การให้ แก่
สาธารณชน เช่น บริ ษัท นาเที่ยว จากัด มีความชานาญเบ็ดเสร็ จทุกอย่าง สามารถดาเนินการ
เองได้
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2. Tour Operator บริษัทมีความชานาญในการจัดและดาเนินการเกี่ยวกับการตลาดทางด้ านการ
จั ด ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป พั ก ผ่ อ น แ บ บ Inclusive Tour โ ด ย เ ก็ บ เ งิ น ล่ ว ง ห น้ า แ ล้ ว ม อ บ
ให้ Travel Agent เป็ นผู้ขายแต่บางครัง้ ก็ลงมือขายแก่นกั ท่องเที่ยวโดยตรง
3. Wholesaler บริ ษัทมีความชานาญงานในงานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมที่ จัดไว้ แบบ
เหมาหรื อจัดขึน้ ตามแต่จ ะรั บคาสั่ง มาจากลูกค้ าแล้ วมอบให้ Travel Agent รับไปขายต่อ
Wholesaler ต่างกับ Tour Operator คือ Wholesaler มักไม่เสนอรายการเดินทางต่อบริ ษัทนา
เที่ยวบ่อย ๆ แต่ Tour Operator จะเสนอขายให้ แก่ Retailer ด้ วย
ธุรกิ จ การนาเที่ ยวประกอบด้ วย บริ ษัทนาเที่ ยว (Tour Operator) และตัวแทนจ าหน่ายการ
ท่องเที่ยว (Travel Agency) และแหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination) บริ ษัทนาเที่ยว
(Tour Operator) ทาหน้ าที่จดั รายการนาเที่ยว และบริ การนาเที่ยวการจัดรายการนาเที่ยวของ
บริษัทนาเที่ยวจาแนกเป็ น
1. จัดรายการนาเที่ยวเบ็ดเสร็จ (Package Tour) ส่งให้ ตวั แทนไปจาหน่าย
2. จัดรายการนาเที่ยวประเภทต่าง ๆ สาหรับผู้สนใจเฉพาะเรื่ องให้ แก่องค์กร สถาบันวิชาชีพต่าง ๆ
การให้ บริการด้ านสวัสดิภาพและความปลอดภัย
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดให้ มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทุกจังหวัดใน ประเทศไทย
คอยแนะนาแก่นกั ท่องเที่ยว และจัดทาคูม่ ือนักท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นเอกสารแจกฟรี
2. สถาบันตารวจแห่งชาติ มีกองกากับการตารวจท่องเที่ยว (โทร 1155) รับผิดชอบนักท่องเที่ยว
โดยตรง
3. ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศช.ทท.) รับเรื่ องร้ องทุกข์เบื ้องต้ น ก่อนให้ ความช่วยเหลือในขัน้
ต่อไป
4. กฎ กระทรวง และพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ ยวและ มัคคุเทศก์ พ.ศ.2535ออกมาควบคุม
บริษัทนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้ มี ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยว
5. ร้ านอาหารและร้ านค้ าที่สะอาด ราคาย่อมเยา ซึ่งการท่องเที่ยว ฯ มีการให้ เกียรติบตั ร รับรอง
และเผยแพร่ทางเอกสารของ ททท.ด้ วย หรื อ เชล์ลชวนชิม แม่ช้อยนางราร้ านธงฟ้าของ กทม.
6. บริ ษัทน าเที่ ย วและมัคคุเ ทศก์ ซึ่ง การท่องเที่ ยว ฯ มี ก ารให้ รางวัล รั บรองและเผยแพร่ ทาง
เอกสารของ ททท.ด้ วย
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7. ยานพาหนะปลอดภัยราคามาตรฐานโดยกรมการขนส่งทางบกมีการตรวจสภาพรถ
ก่อนต่อทะเบียน มีพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครอง
8. สถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย สะอาด ไม่เสี่ยงหรื อล่อแหลมต่อชีวิตมีหน่วยงานราชการ
คอยกากับดูแล เช่น กรมป่ าไม้ กรมประมง ตารวจน ้า อบต.อบจ.

2.3 ธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศ
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว จะเห็นได้
จากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามายังประเทศไทยในแต่ละปี มีไม่ต่ากว่า 7 ล้ านคน
อุตสาหกรรมนี ้ทารายได้ ให้ กบั ประเทศถึง 2 แสนล้ านบาทต่อปี ธุรกิจนาเที่ยวจึงเป็ นธุรกิจหนึ่งที่มี
การเติบโต และสาหรั บผู้ที่สนใจจะทาธุ รกิ จ นาเที่ ยว ควรศึกษาข้ อมูลดัง ต่ อปี ้ไ ว้ ประกอบการ
ตัดสินใจ
คุณสมบัตขิ องผู้ที่ต้องการประกอบการ
1. รักการท่องเที่ยวเป็ นชีวิตจิตใจ
2. ผู้ประกอบการควรชอบเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อชมทัศนีย์ภาพตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ เช่น ป่ าไม้ น ้าตก ทะเล เกาะ เป็ นต้ น
3. มี ค วามรู้ พื น้ ฐานในธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของธุ ร กิ จ นี อ้ ยู่
ตลอดเวลา
4. ผู้ป ระกอบการต้ อ งมี ค วามรู้ ในเรื่ อ งการท่อ งเที่ ย ว มี ข้ อ มูล การเดิ น ทาง สถานที่
ท่องเที่ ยว ร้ านอาหาร โรงแรม แหล่งซื อ้ ขายของที่ระลึก รวมทัง้ ผู้ประกอบการควรจะติดตาม
ข่าวสารข้ อมูลต่าง ๆ เช่น ข้ อมูลส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ทางหน่วยงานรัฐบาล และภาคเอกชนได้
จัดทาไว้
5. มีความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านวัฒนธรรมและภาษา
6. ผู้ประกอบการจะต้ องวางแผนการจัดนาเที่ยว โดยจัดเตรี ยมศึกษาเส้ นทางที่จะไป ที่
พัก ร้ านอาหารที่จะแวะรับประทาน ร้ านขายของที่ระลึก รวมถึ งการจัดเตรี ยมพนักงานไว้ คอย
แนะนาและอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว
7. มีใจรักการให้ บริการเนื่องจากการนาเที่ยวนี ้เป็ นธุรกิจประเภทบริ การ ผู้ประกอบการจึง
ควรมีใจรักในการให้ บริการด้ วยความซื่อสัตย์ จริ งใจ เป็ นกันเอง และสร้ างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให้
ลูกค้ าเกิดความประทับใจ และแวะเวียนกลับมาใบริการอีก
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2.4 กลุ่มลูกค้ าและพฤติกรรมของลูกค้ า
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจนาเที่ยว แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ ลูกค้ าระดับ A คือ กลุม่ ลูกค้ าที่มีรายได้ สงู มีฐานะการเงินดี มีอานาจการซื ้อสูง ชอบ
การบริการที่ดี มีระดับ ราคาไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการพิจารณา กลุ่มลูกค้ าระดับ A ได้ แก่ ผู้บริ หาร
นักการเมือง เจ้ าของกิจการ เป็ นต้ น กลุ่มลูกค้ าระดับจะเป็ นกลุ่มเป้าหมายของบริ ษัทนาเที่ยว
ขนาด ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้ านบริการที่ดี
กลุ่มลูกค้ าระดับ B คือ กลุ่มลูกค้ าที่มีระดับรายได้ ปานกลาง ฐานะทางการเงินอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี แต่ราคาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพิจรณาเช่นกัน กลุ่มลูกค้ าระดับนี ้มักจะเปรี ยบเทียบ
ระหว่างราคากับ การบริการ กลุม่ ลูกค้ าระดับB ได้ แก่ พนักงานบริ ษัท ข้ าราชการ นักวิชาการ เป็ น
ต้ น กลุม่ ลูกค้ าระดับนี ้มักใช้ บริการของบริ ษัททัวร์ นาเที่ยวขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
กลุม่ ลูกค้ าระดับ C คือ กลุม่ ลูกค้ าที่มีระดับรายได้ น้อย ฐานะทางการเงินไม่คอ่ ยดีนกั และ
จะใช้ ราคาในการตัดสินใจโดยไม่คานึงถึงเรื่ องการบริ การ กลุ่มลูกค้ าระดับ C ได้ แก่ นักเรี ยน
นักศึกษา แม่บ้าน พนักงานโรงงาน เป็ นต้ น ดังนัน้ การจัดส่งเสริ มการขายไม่ว่าจะเป็ นการลด
ราคา หรื อ การจัดโปรโมชัน่ พิเศษจึงดึงดูดคนกลุ่มนี ้ได้ ไม่น้อย กลุ่มลูกค้ าระดับ C มักใช้ บริ การ
ของบริษัทนาเที่ยวขนาดเล็ก

2.5 การบริการของบริ ษัทนาเที่ยว
การบริการแบบแพ็กเกจทัวร์ (Package Tours)
เป็ นการสร้ างความสะดวกสบายให้ แก่ลกู ค้ า โดยที่ลกู ค้ าไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อกับ
สถานที่พกั / โรงแรม หรื อ ร้ านอาหาร ต่าง ๆ ทางบริ ษัทนาเที่ยวจะจัดการให้ เสร็ จสรรพ ลูกค้ า
สามารถเลือกพักโรงแรมหรื อรี สอร์ ตที่ทางบริษัทได้ ทาการติดต่อ(Contact) ไว้ แล้ ว การจัดแพคเกจ
ทัวร์ มกั จะรวมค่าเดินทาง ค่าโรงแรม ที่พกั ค่าอาหาร และ สิ่งอานวยความสะดวก ต่าง ๆ ไว้ อย่าง
ครบครัน
การบริการแบบทัวร์ เหมา (Group Tours)
เป็ นการบริ การแบบทัวร์ เหมา หรื อ กรุ๊ ปทัว ร์ เป็ นการบริ การส าหรั บลูกค้ าที่ ต้ องการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะหรื อส าหรั บองค์กรต่าง ๆ โดยมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยจะคอยอานวยความ
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สะดวกให้ ระหว่างการเดินทาง บริ ษัทนาเที่ยวจะจัดทาตารางการเดินทาง พร้ อมกิจกรรมพิเศษ
ต่าง ๆ ไว้ เพื่อสร้ างความประทับใจ และ ความเพลิดเพลินให้ กบั ลูกค้ า

2.6 ประเภทของการจัดนาเที่ยว
ประเภทของการจัดนาเที่ยว แบ่งออกเป็ น 5 ประเภทดังต่อไปนี ้
1. การจัดนาเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการจัดนาเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้
ซาบซึ ้งกับความงาม ความยิ่งใหญ่หรื อความพิศวงของธรรมชาติ เช่น การชมนก การเดินป่ า เป็ น
ต้ น
2. การจัดนาเที่ยวเพื่อการศึกษา เป็ นการนาเที่ยวที่ตอบสนองกับความสนใจศึกษาเรี ยนรู้
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อ ฝึ กทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างการท่องเที่ยว เช่น การเรี ยนภาษา
หรื อ การเรี ยนศิลปะ หัตถกรรม เป็ นต้ น
3. การจัดนาเที่ยวเชิงสุขภาพพลานามัย เป็ นการนาเที่ยวที่ม่งุ เสริ มสร้ างความสมบรู ณ์
ทางร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยวด้ วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การบารุงผิ ว การฝึ ก
สมาธิ การอาบน ้าแร่ การอบสมุนไพร เป็ นต้ น
4. การจัดนาเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม เป็ นการนาเที่ยวที่มีจุดประสงค์ให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากการชมและสัมผัสวัฒนธรรมท้ องถื่น ศิลปะหรื อมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร์ เช่น การชมพิพิธภัณฑ์หรื อนิทรรศการงานศิลป์ เป็ นต้ น
5.การจัดนาเที่ยวเพื่ อสัม ผัสชาติพันธุ์ชี วิตวัฒนธรรมพืน้ ถิ่น การนาเที่ยวประเภทนีม้ ุ่ง
ตอบสนองนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสชีวิตวัฒนธรรมท้ องถื่นของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมอย่าง
ใกล้ ชิด เช่น การไปท่องเที่ยวโดยอาศัยอยู่กบั คนต่างวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง

2.7 การสร้ างแพ็กเกจทัวร์
การสร้ างแพ็กเกจทัวร์ บริษัททัวร์ ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
การวางแผนโปรแกรมท่องเที่ยว
1. การวางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว โดยเรี ยกประชุมและปรึ กษาหารื อกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง การประชุมอาจเริ่มจากการกาหนดลักษณะการนาเที่ยวว่าจะจัดแบบใด เช่น การจัดนา
เที่ยวเชิงนิเวศ จัดนาเที่ยวเพื่อการศึกษา เป็ นต้ น
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2. การกาหนดจุดหมายปลายทางที่จะเดินทางไป โดยศึกษาถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับ
ความนิยมในหมูน่ กั ท่องเที่ยว
3. หลัง จากวางแผนโปรแกรมเสร็ จ เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ว างแผนต้ อ งจัด เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ ายที่
รับผิดชอบทางด้ านสถานที่พกั หรื อฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมั
้ คคุเทศก์เพื่อสารวจแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่พกั และร้ านอาหาร ต่าง ๆ
การติดต่อ / ประสานงานกับสถานที่ ต่าง ๆ
หลังจากที่วางโปรแกรมเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ฝ่ ายทัวร์ ในประเทศหรื อกรุ๊ ปทัวร์ จะจัดทา
หนัง สือเสนอต่อโรงแรมและร้ านอาหาร เพื่อขอทาสัญญา ในการส่ง ลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริ การ ณ
โรงแรม และร้ านอาหารนัน้ ๆ โดยโรงแรมจะมอบส่วนลดให้ กับบริ ษัทนาเที่ยว เพื่อเป็ นคาตอบ
แทนที่จะส่ง ผู้ใช้ บริการให้ ส่วนเงื่อนไขและระยะเวลาในการทาสัญญาขึ ้นอยูก่ บั โรงแรมแต่ละแห่ง
จะเป็ นผู้กาหนด
โดยปกติแล้ ว สถานที่พกั ต่าง ๆ จะให้ ส่วนลดกับบริ ษัทนาเที่ยวที่ทาสัญญาไว้ ประมาณ
20 – 40 % โดยเฉลี่ย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงกับทางโรงแรมและจานวนนักท่องเที่ยวที่บริ ษัทนา
เที่ยวส่งไปให้ คือ ถ้ านักท่องเที่ยวมีจานวนมาก ทางบริ ษัทนาเที่ยวก็จะได้ รับส่วนลดมาก ส่วน
ร้ านอาหารที่ จ ะพาลูก ค้ า ไปรั บ ประทานนัน้ ทางบริ ษั ท น าเที่ ย วจะต้ อ งจองไว้ ก่ อ นร่ ว งหน้ า
โดยทัว่ ไป ร้ านอาหารจะให้ สว่ นลดกับบริษัทนาเที่ยวไม่เกิน 20 % ของราคาอาหารในมื ้อนัน้ ๆ
เมื่ อ ท าสัญ ญาเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว ฝ่ ายทัว ร์ ใ นประเทศหรื อ กรุ๊ ปทัว ร์ จ ะต้ อ งดูค วาม
เรี ยบร้ อยของโปรแกรมทัวร์ อี กครั ง้ โดยการคานวณต้ นทุน ต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็ นค่า สถานที่ พัก
ค่า อาหาร ค่า มัค คุเ ทศก์ เพื่ อ น ามาเป็ นตัว ก าหนดราคาทัว ร์ ใ นแต่ล ะโปรแกรม หลัง จากนัน้
ผู้ประกอบการจึงนาโปรแกรมที่เสร็ จสมบรู ณ์แล้ วพิมพ์ออกมาในรู ปแบบของแผ่นพับ เพื่อแจก
ให้ กบั ลูกค้ า
การจาหนายแพ็กเกจทัวร์ ให้ ลกู ค้ า ประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. พนักงานฝ่ ายจาหน่ายแพ็กเกจทัวร์ สอบถามถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ลกู ค้ าต้ องการเดินทาง
โดยส่วนมาก บริษัทนาเที่ยวจะทาเป็ นแคตตาล๊ อก เพื่อให้ ลกู ค้ าเลือกสถานที่พกั โรงแรมต่าง ๆ
2. พนักงานฝ่ ายจ าหน่ายแพ็ กเกจทัวร์ เสนอสถานที่พัก โรงแรมที่บริ ษัททัวร์ ได้ ทาการ
ติดต่อไว้ โดยบริษัทจะมีที่พกั โรงแรม พร้ อมราคาค่าที่พกั ให้ ลกู ค้ าเลือกหลายแห่ง
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3. เมื่อลูกค้ าเลือกสถานที่พกั แล้ ว ทางฝ่ ายจาหน่ายแพ็ กเกจทัวร์ จะโทรศัพท์สอบถามไป
ยัง เจ้ าหน้ าที่ของโรงแรมเพื่อตรวจสอบห้ องพัก หลังจากที่ทางโรงแรมตรวจดูล้วว่ามีห้อง ว่าง
พนักงานฝ่ ายจาหน่ายแพ็กเกจทัวร์ จะตกลงกับลูกค้ าในเรื่ องการจ่ายค่ามัดจา
4. ลูกค้ าจ่ายค่ามัดจา และ ทางฝ่ ายจาหน่ายแพ็กเกจทัวร์ จะออกใบเสร็ จรับเงิน พร้ อมใบ
ยืนยันการจองให้ กับลูกค้ าฝ่ ายจาหน่ายแพ็ กเกจทัวร์ ประสานงานไปยังสถานที่พกั เพื่อยืนยันวัน
เวลาที่ลกู ค้ าจองห้ องพัก
การมัดจาเงิน
ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริ ษัท บางบริ ษัทให้ วางมัดจาที่ราคา 500 – 2000 บาท บาง
บริษัทอาจให้ ชาระค่ามัดจาก่อน 50% หลังจากที่วางมัดจาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางบริ ษัทจะออก
ใบเสร็ จรับเงิน โดยใน ใบเสร็ จรับเงินจะกาหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินส่วนที่เหลือว่า ลูกค้ า
จะต้ องจ่ายเงินไม่เกินกี่วนั ก่อนการเดินทาง หรื อแล้ วแต่ข้อกาหนดของบริษัท
วิธีการชาระเงินแบบทัว่ ไปแบ่งออกไป 3 ทาง คือ
1. ชาระเงินค่าบริการด้ วยตนเองที่บริ ษัท
2. ชาระเงินค่าบริการผ่านบัตรเครดิต
3. ชาระเงินค่าบริการผ่านทางระบบบัญชีธนาคาร ด้ วยการโอนเงินผ่านบัญชีของบริษัท
กรณีการขอยกเลิกทัวร์
เมื่อลูกค้ าขอยกเลิกทัวร์ เนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใด ๆ ก็ตาม ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัททราบ ทางบริษัทจะเป็ นผู้กาหนดเงื่อนไขในการยกเลิกทัวร์
ตัวอย่างการขอยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ อย่างน้ อย 16 วันก่อนการเดินทาง ทางบริ ษัทจะคืนเงินให้ เต็มจานวนตาม
มูลค่าของแต่ละรายการ
2. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 – 8 วันก่อนก่อนการเดินทาง บริ ษัทจะริ บเงินเฉพาะเงินที่มดั จา
เท่านัน้
3. ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 – 2 วันก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษัทจะหักเงิน 50% จากราคาเต็ม
ของรายการทัวร์ แต่ละรายการ
4. ยกเลิกทัวร์ 1 วันก่อนการเดินทาง หรื อในวันเดินทาง ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทังหมด
้
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กรณีที่ไม่ชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
เมื่อลูกค้ าไม่สามารถชาระเงินตามที่กาหนดไว้ บริ ษั ทมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองและยึด
เงินมัดจาคืนได้ ในทุกกรณี
กรณีเลื่อนการเดินทางและเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว
ในกรณีที่ลูกค้ าขอเลื่อนการเดินทาง หรื อต้ องการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว ลูกค้ า
จะต้ องแจ้ งความจานงขอยกเลิก รายการจองให้ บริ ษัททราบก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 7 วัน
พร้ อมทัง้ น าหลักฐานการวางเงิ น มัดจ า หรื อใบเสร็ จ รั บ เงิ น มาแสดงต่อพนักงาน จึง จะถื อว่า
สมบรูณ์
การเตรี ยมตัวก่อนออกเดินทาง
เมื่อลูกค้ าชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว พนักงานฝ่ ายทัวร์ ในประเทศและกรุ๊ปทัวร์ จะติดต่อ
ไปยังสถานที่พักร้ านอาหารอีกครัง้ เพื่อยืนยันการจอง และจัดเตรี ยมของขวัญหรื อของที่ระลึก
พร้ อมอาหารว่างในขณะเดินทางให้ แก่ลกู ค้ า
ก่อนการออกเดินทาง 7 วัน บริ ษัทจะจัดส่งหมายกาหนดการต่าง ๆ เพื่อแจ้ ง ให้ ลูกค้ า
ทราบ และบริ ษัทจะติดต่อไปยัง บริ ษัทประกันภัย เพื่อทาการประกันภัยให้ แก่ลูกค้ าในกรณี ที่
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
การบริการระหว่างเดินทาง
เมื่อลูกค้ าเดินทางมาตามเวลาที่ระบุไว้ ในหมายกาหนดการ ทางบริ ษัทนาเที่ยวจะมอบ
หน้ าที่ให้ กบั มัคคุเทศก์และผู้ชว่ ยมัคคุเทศก์เป็ นผู้ดแู ลลูกทัวร์ หลังจากที่มคั คุเทศก์ตรวจจานวนลูก
ทัวร์ ครบแล้ ว จึงออกเดินทาง ระหว่างการเดินทาง มัคคุเทศก์มกั จะบรรยายถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่จะเดินทางไป การเล่นเกมแจกของรางวัล และบริ การอาหารว่างในระหว่างเดินทาง
หลังจากถึงสถานที่พกั แล้ ว มัคคุเทศก์จะพาลูกค้ าแยกย้ ายเข้ าห้ องพัก และนัดหมายเวลา
ที่จะ เดินทางต่อ เมื่ อลูกค้ ามาตามเวลาที่นัดหมายไว้ มัคคุเทศก์ จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ร้ านอาหาร และ ร้ านขายของที่ระลึก โดยมัคคุเทศก์ โดยมัคคุเทศก์จะพาไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ร้ านอาหาร ต่างๆ เพื่อ ยืนยันการจอง และ ดูแลอย่างใกล้ ชิดก่อนการเดินทางระดาเนินการต่อ
การบริการระหว่างเดิทาง
ก่อนเดิน ทางกลับ มัค คุเทศก์ จ ะแจกแบบสอบถาม ให้ กับ ลูกค้ า เพื่ อประเมิ นผลการ
ท่องเที่ยวในแต่ละครัง้ ว่ามีจุดบกพร่ องใดบ้ างที่ควรแก้ ไข ภายหลังจากประเมินผลเสร็ จ สิ ้นแล้ ว
มัคคุเทศก์ จ ะส่งแบบประเมินผลนีใ้ ห้ กับทางฝ่ ายทัวร์ ในแผนกต่าง ๆ เพื่อปรึ กษาหารื อและหา
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ทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการท่องเที่ยวครัง้ ต่อไปนี ้ รวมถึงบริ ษัทนาเที่ยวจะเก็บรวบรวมรายชื่อ
ของลูกค้ า เพื่อจัดส่งโบรชัวร์ การท่องเที่ยวให้ กบั ลูกค้ าในคราวต่อไปการบริหารค่าใช้ จ่าย
ผู้ประกอบการจะต้ องวางแผนด้ านบัญชีและการเงินไว้ ล่วงหน้ า เพื่อมิให้ เกิดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น
ในการดาเนินธุรกิจ และ เพื่อให้ ธุรกิจมีสภาพคล่องทางการเงิน การบริ หารค่าใช้ จ่ายของธุรกิจนา
เที่ยว สามารถกระทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. แยกระหว่างบัญชีธุรกิจและบัญชีสว่ นตัวของผู้ประกอบการออกจากกัน
2. นากาไรจากการดาเนินงานมาเป็ นทุนสารอง หรื อสาหรับขยายกิจการ
3.ไม่สร้ างภาระค่าใช้ จา่ ยประจามากเกินไป
4. นาระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชีมาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานและลดค่าใช้ จา่ ยด้ านแรงงาน

