บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 รู ปแบบหัวของบริ ษทั นิว ลัคกี้ทวั ร์ (ประเทศไทย) จากัด

บริ ษทั นิ ว ลัคกี้ทวั ร์ (ประเทศไทย) จากัด (New Lucky Tour (Thailand) Co.,ltd) บริ การ
การจัดนาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ลูกค้าจะได้รับความบริ การที่สะดวกสบายและรวดเร็ วทันใจ
ทางบริ ษทั มีความเชี่ ยวชาญในด้านการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวประจาปี (การท่องเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล) และมี การประชุ มสั มมนา จัดกิ จกรรมสร้ างความสามัคคี ภายในองค์กร การจัดกิ จกรรม
SPORT DAY การจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี ภายในองค์กรนั้น เริ่ มจัดตั้งแต่ 8-10,000 คนเป็ นต้นไป
ทางบริ ษทั มีประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยวมายาวนานมากกว่า 15 ปี ด้วยศักยภาพและความจริ งใจ
ที่มีต่อลูกค้าและอาชีพ การให้บริ การจึงทาให้ลูกค้าไว้วางใจและให้ความสนับสนุนเป็ นอย่างดี
สถานทีก่ ่อตั้ง
หมู่บา้ น ลลิล พร็ อพเพอร์ ต้ ี ซอย แลนซิ โอ 22 บ้านเลขที่ 99/178 หมู่ 6 ซอยวัดพระเงิน ถนน
กาญจนาภิเษก ตาบล บางม่วง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11140

48

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั นิว ลัคกี้ทวั ร์ (ประเทศไทย) จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 บริ การจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวภายในประเทศไทยภาคกลาง, ภาคตะวันออก
3.2.2 บริ การจัดงานสัมมนา ดูงานจัดเลี้ยง จัดเลี้ยงนอกสถานที่ทวั่ ประเทศไทย
3.2.3 บริ การจัดกรุ๊ ปเหมาเป็ นคณะ ในราคาพิเศษทุกเส้นทางทัว่ ประเทศไทย
3.2.4 บริ การจัดหาวงดนตรี ไฟ แสง สี เสี ยง คณะตลก คณะโชว์มากมาย
3.2.5 บริ การที่ทางบริ ษทั ประสบความสาเร็ จมากที่สุด การรับจัดท่องเที่ยวของ
นิคมอุตสาหกรรม
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3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
แผนผังองค์ กร

นายอภิรักษ์ ศรี
ชื่น กรรมการ
บริ ษทั
นางปรี ยานุช ดี
เดย์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ขาย

นายปรัชญา ขัน
รอด เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขาย
นางสาวนุชจริ นทร์ เชื้อตรา
พระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

นายพศิน โสภณกิจ
เจน เจ้าหน้าที่
กราฟฟิ ก
นายปรมัตถ์ ศรี ชื่น
เจ้าหน้าที่ผชู ้ ่วยกราฟฟิ ค

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดการองค์กร

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ ง
นางสาว คณัสวรรณ โพธิ์ งาม แผนกช่วยเหลือฝ่ ายขาย
3.4.2 การปฏิบัติงานภายในบริษัท
 จัดเอกสารให้เป็ นหมวดหมู่เช่นที่พกั ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว
 ทารายชื่อTagที่ใช้ในการติดกระเป๋ า
 จัดเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับที่ใช้ในการออกทัวร์
 ค้นหาแหล่งที่พกั ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
 ถ่ายเอกสารรับ – ส่ งแฟกซ์
 ติดต่อโทรขายแพ็คเก็จกับบริ ษทั ลูกค้า
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 โทรประสานงานและแจ้งทีมงาน ประชุมงานแจกแจงงานกับทีมงาน
 ซื้ อของรางวัลในการทากิจกรรมต่างๆ
 ออกไปพบปะลูกค้าในการเสนอขายทัวร์
 ทาความสะอาดบริ ษทั
3.4.3 การปฏิบัติการนอกสถานที่ (ออกทัวร์ )
3.4.3.1 ขั้นตอนการเสนอขายทัวร์ กบั ลูกค้า โดยทางบริ ษทั จะต้องหาข้อมูลและสอบถาม
ความต้องการของลูกค้า จากนั้นทางบริ ษทั จึงสามารถนาข้อมูลต่างๆดังนั้นมาจัดทาโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับลูกค้า และจัดทา Presentation นาเสนอไปยังลูกค้าพร้อมทั้งใบเสนอราคา
ต่อโปรแกรมนั้นๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้นและเกิดความคุม้ ค่าในการเลือกใช้
บริ การซึ่งการนาเสนอในรู ปแบบของ Presentation นั้นมีเนื้อหาดังนี้
 การนาเสนอเส้นทางการเดินทาง
 การนาเสนอยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
 การนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่จดั นาไปในเส้นทางการเดินทาง
 การนาเสนอที่พกั รวมถึงรายละเอียดห้องพัก
 การนาเสนอรู ปแบบอาหารเช้า (ระหว่างการเดิ นทาง) และอาหารว่างตลอดการ
เดินทาง
 การนาเสนอร้านอาหารรายการอาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อตลอดการเดินทาง
 การนาเสนอกิจกรรมทั้งหมดในการเดินทาง
3.4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนออกทัวร์
1. โทรแจ้งนัดทีมงานเพื่อประชุ มงานโดยจะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดของการออกทัวร์
พร้อมทั้งนัดเวลาและแบ่งหน้าที่การทางานของทีมงาน
2. แบ่งหน้าที่ทีมงาน 2 หน้าหลักคือทีมงานล่วงหน้าและทีมงาน ON BUS
ทีมงานล่ วงหน้ า
- เดินทางล่วงหน้าเพื่อติดต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่จะไป
- ประสานงานกับร้านอาหารเพื่อดูความเรี ยบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะมาถึง
- ประสานงานกับทางโรงแรมเพื่อเช็คความพร้อมของห้องพักและกุญแจห้องแก่ลูกค้า
- เดินทางโดยจัดเตรี ยมอุปกรณ์ บางส่ วน เช่ น เกมที่จะใช้เล่นในงานเลี้ยงอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การจัดเลี้ยงไปยังที่พกั เพื่อจัดเตรี ยมงาน
ทีมงาน ON BUS
- SET ถุงกับเก้าอี้บนรถเพื่อสาหรับลูกค้าทิ้งขยะ
- จัดเตรี ยมแช่น้ าดื่มจัดเตรี ยมอาหารเช้า, ขนมสาหรับลูกค้า
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- เสิ ร์ฟอาหารเช้า, น้ า, ขนม
- ต้อนรับและติดTAGกระเป๋ าแก่ลูกค้า
- ตรวจเช็คจานวนลูกค้าตามยอดที่มีในใบ Room list
- ติดป้ ายบัสหน้ารถ
- แจ้งให้มคั คุเทศก์ทราบเมื่อลูกค้าครบและพร้อมออกเดินทาง
3. เตรี ยมอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานเลี้ ยงและกิ จกรรมต่างๆที่ จะเกิ ดขึ้น เช่ น ซุ ้มPopcorn ซุ ้ม
ถ่ายรู ป ซุ ม้ เกม ซุ ม้ เฟรนฟราย ซุ ม้ น้ าพั้นซ์ เป็ นต้น
4. เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับ ON BUS เช่น ถาดเสิ ร์ฟน้ า ขนม ลูกอม กระดาษชาระทั้งแบบ
ม้วนและกล่องหลอด ถุงดา ผ้าเย็น น้ าเปล่าแบบแก้ว น้ าอัดลมแบบกระป๋ อง ถุงยาสามัญ เป็ นต้น
5. ทาป้ ายติดหน้ารถแต่ละคันเพื่อให้ลูกค้าที่จะเดินทางเห็นอย่างชัดเจน
6. เบิกเสื้ อบริ ษทั สาหรับใส่ ปฏิบตั ิงาน
หน้ าทีไ่ ด้ รับมอบหมายในช่ วงปฏิบัติงานระหว่ างออกทัวร์
1. มาถึงจุดนัดหมายในเวลาที่กาหนดไว้ตอนประชุมงาน
2. ยกอุปกรณ์สาหรับ ON BUS น้ าดื่ม อาหารว่าง อาหารเช้า ขนม กล่องใส่ ของต่างๆขึ้นที่
รถที่ใช้ในการเดินทางตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้งก่อนออกเดินทาง
3. Set ถุงพลาสติกตามที่นงั่ ของลูกค้า
4. นาน้ าเปล่าและน้ าอัดลมมาแช่ในถังใส่ น้ าแข็งเพื่อเตรี ยมเสิ ร์ฟให้ลูกค้า
5. เมื่อถึงจุดนัดพบลูกค้ายืนต้อนรับลูกค้าติดTag กระเป๋ าพร้อมยกกระเป๋ าลูกค้าขึ้นรถ
6. ทีมงานตรวจนับจานวนลูกค้าตามยอดที่แจ้งไว้ในใบรายชื่อที่ทางบริ ษทั จัดเตรี ยมไว้ให้
พร้อมแจ้งมัคคุเทศก์ให้นาคณะออกเดินทางเมื่อลุกค้าครบตามจานวน
7. ช่วงเช้าเสิ ร์ฟอาหาร (ข้าวกล่อง) และน้ าให้ลูกค้าและเก็บกล่องข้าวให้เรี ยบร้อย
8. จากนั้นมัคคุเทศก์จะขึ้นแนะนาตัวพร้อมทีมงานเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าเราจะเป็ นผูด้ ูแล
ลูกค้าตลอดระยะการเดินทาง
9. เมื่อมีการแวะปั๊ มให้ลูกค้าเข้าห้องน้ าทีมงานจะต้องยืนบริ การกระดาษทิชชูให้แก่ลูกค้าที่
หน้าประตูท้ งั ด้านหน้าและด้านหลังของรถบัส
10. หลังจากแวะปั๊ มครั้งแรกทีมงานจะบริ การเสิ ร์ฟขนมให้แก่ลูกค้าพร้อมเครื่ องดื่ม
11. ค่อยดูแลลูกค้าตลอดการเดินทางด้วยความเป็ นกันเองและพร้อมบริ การเสมอ
12. เมื่ อถึ งสถานที่ ท่องเที่ ยวจะต้องคอยยืนบริ ก ารบอกทางเข้าชมแหล่ งท่องเที่ ยวหรื อ
ห้องน้ าของสถานที่น้ นั ๆ
13. คอยดูแลลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้ากาลังชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ รวมถึงการถ่ายภาพให้
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14. ก่อนถึงเวลานัด 10 – 15 นาทีให้ทีมงาน 1 คนกลับไปเตรี ยมผ้าเย็นและเครื่ องดื่มไว้คอย
บริ การลู กค้าหลังจากการเที่ยวชมสถานที่ น้ นั ๆ ส่ วนทีมงานอีก 1 คนให้คอยปิ ดท้ายเชิ ญลูกค้า
กลับมายังรถ
15. นับจานวนลูกค้าและแจ้งมัคคุเทศก์พร้อมออกเดินทางเมื่อลูกค้าครบ
16. เมื่อถึ งโรงแรมจะยกกระเป๋ าลู กค้าลงจากรถเพื่อให้พนักงานโรงแรมมานาไปส่ งยัง
ห้องพักหรื อบางครั้งหากโรงแรมไม่มีบริ การส่ งกระเป๋ าที่หอ้ งจะให้ลูกค้านากระเป๋ าไปที่ห้องเอง
3.4.5 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
- จัดเรี ยงเอกสาร ถ่ายเอกสาร
- หาลูกค้าที่มีความสนใจจัดสัมมนา ท่องเที่ยวประจาปี กิ จกรรมทั้งภายนอก
ภายในองค์กรจากเว็บไซต์เพื่อติดต่อกลับไปเสนอขายแพ็คเกจและให้ขอ้ มูล
- ค้นหาสถานที่ ที่พกั ร้านอาหารที่สะดวกและเหมาะสม
- โทรประสานงานกับที่พกั ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น รายละเอียด
วันเวลาและราคา
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับใช้ในการออกทัวร์
- ทาป้ ายคล้องคอและTAGที่ใช้ในการติดกระเป๋ า
- ซื้ อของและจัดทาของรางวัลเพื่อใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ
- ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอการขายทัวร์
- ทาความสะอาดบริ ษทั
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา

นาง ปรี ยานุช ดีเดย์
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5541535
E-Mail: nutchy2560@gmail.com

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
วันที่ 8 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561
3.7 ขั้นตอนและการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล

มกราคม

กุมภาพันธ์

2. วางแผนการจัดรายการนาเที่ยว
3. กาหนดหัวข้อโครงงานและวางโครง
ร่ างเส้นทางการนาเที่ยวขึ้นมาใหม่
4. จัดทารายการนาเที่ยวและออกศึกษา
ทางตามรายการ
5. รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อปรับปรุ ง
ผลงาน และ จัดทาเอกสารฉบับ สมบูรณ์
พร้อมนาเสนอผลงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและการดาเนินงาน

มีนาคม

เมษายน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ภายในสานักงาน
- เครื่ องคอมพิวเตอร์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- โทรศัพท์สานักงาน
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft Office Word
- โปรแกรม Microsoft Office Excel
- โปรแกรม Microsoft Office Power point

