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ประเภทของมัคคุเทศก์

มัคคุเทศกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. มัคคุเทศกทั่วไป ซึง่ มี 2 ประเภท ไดแก
- มัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตางประเทศ
สามารถนําเที่ยวไดทั่วราชอาณาจักร
- มัคคุเทศกทั่วไป (ไทย) นําเที่ยวไดเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทย โดยสามารถนํ าเที่ยวได้
ทั่วราชอาณาจักร
2. มัคคุเทศกเฉพาะ มีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่
- มัคคุเทศกเฉพาะ (ตางประเทศ-เฉพาะพื้นที่) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาว
ตางประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไวบนบัตรประจําตัวมัคคุเทศก และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน
- มัคคุเทศกเฉพาะ (ไทย-เฉพาะพื้นที่) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย เฉพาะจังหวัดที่
ระบุไวบนบัตรประจําตัวมัคคุเทศก และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกัน
- มัคคุเทศกเฉพาะ (เดินปา) นําเที่ยวไดเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาวตางประเทศ
ในเขตพื้นที่ปา
- มั คคุ เ ทศกเฉพาะ (ศิ ล ปวั ฒ นธรรม) นํ า เที่ย วใหแกนั กทองเที่ ย วชาวไทย หรื อชาว
ตางประเทศ ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย ไดทั่วราชอาณาจักร
- มัคคุเทศกเฉพาะ (ทางทะเล) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตางประเทศ
ในเขตพื้นที่ทางทะเล
- มัคคุเทศกเฉพาะ (ทะเลชายฝง) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาวตางประเทศใน
เขตพื้นที่ทาง ทะเลหรือเกาะตางๆ โดยมีระยะหางจากชายฝงถึงสถานที่ทองเที่ยวไดไมเกิน 40 ไมลทะเล
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- มัคคุเทศกเฉพาะ (แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ) นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาว
ตางประเทศ เฉพาะภายในแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติที่ระบุไวบนบัตรประจําตัวมัคคุเทศก
- มัคคุเทศกเฉพาะ (วัฒ นธรรมทองถิ่น) นํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวชาวไทย หรือชาว
ตางประเทศทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร โบราณคดี
เฉพาะภายในแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมทองถิ่นที่ระบุชื่อไวบนบัตรประจําตัวมัคคุเทศกเทานั้น

มัคคุเทศกเปนบุคลากรกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะมัคคุเทศกเปนตัวกลางระหวางบริษัทนําเที่ยว
กับลูกคา ลูกคาจะมีความประทับใจบริษัทหรือไม สวนหนึ่งขึ้นอยูกับมัคคุเทศก ดังนั้นการจัดหาและคัดเลือก
มัคคุเทศกจึงเปนสิ่งที่ผูประกอบการตองใสใจ โดยมัคคุเทศกควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารเปนอยางดี เพราะมัคคุเทศก
จะตองสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย (ยกเวนมัคคุเทศกที่นําเที่ยว
สําหรับคนไทยโดยเฉพาะ)
2. มีความรูในเรื่องราว ขอมูลตางๆ ที่จะอธิบายใหแกนักทองเที่ยว
3. มีทักษะการนําเสนอขอมูลใหนักทองเที่ยวไดรับรู เขาใจ และเกิดความสนใจที่จะรับฟง
4. มีทักษะในการบริ หารจั ดการการนํ าเที่ยว นับตั้งแตการวางแผนเพื่อเตรียมรับนักทองเที่ยว
จนกระทั่งจบการเดินทาง
5. มีทกั ษะในการแกปญหาเฉพาะหนา มัคคุเทศกจะตองพยายามแกไขปญหาเพื่อใหเกิดความเสียหาย
แกทุกฝายนอยที่สุด
6. มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับนักทองเที่ยว
7. มีนิสัยคาดการณในสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการเดินทาง
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8. มีความอดทนสูง เพราะมัคคุเทศกจะตองพบกับนักทองเที่ยวที่มาจากตางชาติ ตางภาษา ดังนั้น
มัคคุเทศกจะตองสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี
9. มีใจรักในอาชีพ รักงานบริการ
10. มีจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรม
การคัดเลือกมัคคุเทศก
ผูประกอบการจะตองเลือกมัคคุเทศกที่ผานการอบรมหลักสูตรซึ่งทางราชการกํ าหนด หลักสูตรแตละ
ประเภทของมัคคุเทศกจะกําหนดวุฒิการศึกษาไวตางๆ กัน แตคุณสมบัติสําคัญ คือ ตองเปนคนสัญชาติไทย
และอายุ 20 ปขึ้นไป พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
ขอปฏิบัติสาหรับผูประกอบการเกี่ยวกับมัคคุเทศก
ในการประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว ผู ประกอบการหามสั่งใหผู อื่นทําหนาที่มัคคุเทศกโดยไมมีใบอนุญาต
หรือใหมัคคุเทศกปฏิบัติงานระหวางถูกพักใชใบอนุญาต และผู ประกอบการจะตองไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอ
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่รัฐไดกําหนดไว เชน จางมัคคุเทศกไมตรงประเภท เปนตน
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วิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว

คุณสมบัติของผูข้ อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว (เฉพาะกรณีกิจการคนเดียว) ต้องมีดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ
3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
4. ไมเปนบุคคลลมละลาย
5. ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
6. ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
7. ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาต
8. ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เอกสารที่ใชยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
1. แบบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
2. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3. สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. รูปถาย ขนาด 7.60 ซ.ม. x 12.70 ซ.ม. จํานวน 2 รูป
5. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสํานักงาน
6. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใชเปนสํานักงาน
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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ระยะเวลาในการดาเนินการ
เมื่อผูประกอบการไดยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยวแลว นายทะเบียนจะตอง
แจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตใหทราบภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอรับใบอนุญาต ในกรณีที่
นายทะเบียนออกใบอนุญาต ทางการจะมีหนังสือแจงใหผู ขอรับใบอนุญาตทราบ เพื่อมารับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนและวางหลักประกันภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ถาผูขอรับใบอนุญาตไมมารับ
ใบอนุญาตภายในเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของใหนายทะเบียนทราบ ใหนายทะเบียนยกเลิก
การออกใบอนุญาตนั้นไดทันที โดยใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีอายุ 2 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
คาธรรมเนียมและหลักประกันใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ค่าธรรมเนียมและหลักประกันที่สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวกําหนดไว้ มีดังนี้
1. คาธรรมเนียมเฉพาะพื้นที่ ฉบับละ 100 บาท + หลักประกันจํานวน 10,000 บาท
2. คาธรรมเนียมในประเทศ ฉบับละ 300 บาท + หลักประกันจํานวน 50,000 บาท
สถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดภาคกลาง สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้ ณ
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก กทม. ส่วนจังหวัดอื่น ยื่นขอได้ ณ สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก ประจําภูมิภาค
ภาคเหนือ ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภาคใตฝงตะวันออก ตั้งอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ภาคใตฝงตะวันตก ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ถาตองการทราบรายละเอียดการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว สําหรับกิจการประเภทอื่นๆ
ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ http://www.tat.or.th/tbgr/act/act2.html

สธก.2
กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

แบบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบุคคล
วันที่ __________________________________
เรียน นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด __________________________________________________________________________________
โดย นาย/นาง/นางสาว ___________________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ( Mr. / Mrs. / Ms. ) ____________________________________________________________________________
เป็นกรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญกระทําการแทนนิติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _______________________________________เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ _________อาคาร___________________________ชั้น___________ห้องเลขที_่ _________________หมูท่ _ี่ _________
หมู่บ้าน ______________________ตรอก/ซอย____________________ถนน_____________________ตําบล/แขวง___________________
อําเภอ/เขต _______________________จังหวัด_________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________________
โทรศัพท์บ้าน_______________________________มือถือ___________________________โทรสาร_______________________________
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่ _____________________________ออกให้ ณ สรรพากรเขตพื้นที_่ ________________________________
สรรพากรจังหวัด________________________________ เมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว โดยใช้ชื่อสํานักงาน
ภาษาไทยว่า____________________________________________________________________________________________________
ภาษาอังกฤษ___________________________________________________ อ่านว่า __________________________________________
ตั้งอยู่เลขที_่ _____________อาคาร___________________________ชั้น______________ห้องเลขที_่ ___________หมู_่ ________________
หมู่บ้าน____________________________ตรอก/ซอย_____________________________ถนน __________________________________
ตําบล/แขวง________________________อําเภอ/เขต_____________________________จังหวัด _________________________________
รหัสไปรษณีย_์ _____________โทรศัพท์บ้าน___________________มือถือ_____________________โทรสาร_________________________
E-mail ___________________________________เว็บไซต์ ______________________________________________________________
No_______________Building____________________Floor______________________Room______________________Moo_______
Muban_________________Trok/Soi____________________Road_____________________Tambon/Khwaeng__________________
Amphoe/Khet______________________Province_____________________Postcode___________
มีสํานักงานสาขา จํานวน_____________แห่ง (ให้ระบุรายละเอียดเป็นเอกสารแนบ)
ประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภท

เฉพาะพื้นที่
นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)

แผนการจัดนําเที่ยว ครั้ง/ปี
เฉพาะพื้นที่
ในประเทศ (Domestic)
นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)
ทั่วไป (Outbound)

ในประเทศ (Domestic)
ทั่วไป (Outbound)

จํานวน_____________ครั้ง/ปี
จํานวน_____________ครั้ง/ปี
จํานวน_____________ครั้ง/ปี ระบุประเทศ_____________________________
จํานวน_____________ครั้ง/ปี ระบุประเทศ_____________________________

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบเพื่อประกอบคําขอมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้า __________________________________________ ในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจ หรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ขอรับรองว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น
คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และขอรับรองว่า ข้อความ เอกสาร และหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็น ความจริงทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอาํ นาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)

1

กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบุคคล
กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
รายการเอกสาร
๑. แบบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบคุ คล (สธก. 2) ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบคุ คลลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
๒. หนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
3. รายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด (หส.๒) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของผู้มีอํานาจจัดการแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
6. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจจัดการแทน
7. ตัวอย่างรอยประทับ 2 ตรา
8. รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสํานักงาน จํานวน ๒ รูป
โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
รูปถ่ายด้านหน้าสํานักงานเห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดง ป้ายชื่อสํานักงาน และเลขที่ตั้งสํานักงานชัดเจน จํานวน ๑ รูป
รูปถ่ายด้านในสํานักงาน จํานวน ๑ รูป
9. แผนที่ตั้งสํานักงาน ผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
10. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสํานักงาน
11. สําเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนด
และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ
๑2.หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ
13. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว (เลือก ๑ แบบ)
กรณีเป็นหนังสือค้ําประกันธนาคาร ตามแบบที่กําหนด ตัวอย่างหน้า ๑1)
(ชื่อนิติบุคคลทีข่ อรับใบอนุญาตฯ) านวนเงิน.....................บาท
(หลักประกัน)
กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จํ
(กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นําสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด)
อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ

ทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นําเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑4. ใบนําส่งหลักประกัน จํานวน ๒ แผ่น ผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
๒,๐๐๐
๑5.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ ……………………………...…บาท
๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองปี ครั้งละ ...........................................
บาท
หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ 8 - 10 ของสาขามาด้วย

..................................................................

ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ขอรับรองว่าหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นจริงทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(....................................................................................)

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
..............................................

ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษทั ถ้ามี)

2

กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบุคคล
กรณีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนหรือนิติบุคคลอื่น
รายการเอกสาร
1. แบบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบุคคล (สธก.2) กรรมการผู้มีอํานาจหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสําหรับนิติบุคคลอื่น ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
กรรมการสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง
กรรมการสัญชาติไทยเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทเท่านั้น
ที่อยู่ของสํานักงานสาขา (กรณีมีสาขา)
๓.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) ฉบับประชุมผู้ถือหุ้นปีปัจจุบัน รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
๔.หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.๒)
๕.ข้อบังคับของบริษัท หรือรายงานการประชุมจัดตัง้ บริษัทกรณีบริษัทไม่มีข้อบังคับ รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์
กรณีนิติบุคคลอื่นให้ใช้ ข้อบังคับของนิติบุคคล
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอํานาจหรือผู้มีอํานาจจัดการแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอํานาจหรือผู้มีอํานาจจัดการแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๘. สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของกรรมการผู้มีอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๙. สําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอํานาจ หรือผู้มีอํานาจจัดการแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๑0. ตัวอย่างรอยประทับตรา 2 ตรา
๑1.รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสํานักงาน กรรมการผูม้ ีอํานาจหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญ จํานวน ๒ รูป
โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
รูปถ่ายด้านหน้าสํานักงานเห็นตัวอาคารทั้งหลัง โดยแสดง ป้ายชื่อสํานักงาน และเลขที่ตั้งสํานักงานชัดเจน จํานวน ๑ รูป
รูปถ่ายด้านในสํานักงาน จํานวน ๑ รูป
๑2. แผนที่ตั้งสํานักงาน กรรมการผู้มีอํานาจหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญ
13.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสํานักงาน
14. สําเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนด
และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ
๑5.หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท ของกรรมการผู้มีอํานาจหรือผู้มอี ํานาจจัดการแทน ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญ
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ
๑6. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว (เลือก ๑ แบบ)
กรณีเป็นหนังสือค้ําประกันธนาคาร ตามแบบที่กําหนด ตัวอย่างหน้า ๑1)
(ชื่อนิติบุคคลทีข่ อรับใบอนุญาตฯ) านวนเงิน.....................บาท
(หลักประกัน)
กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จํ
(กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นําสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด)
อัตราหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ครบ

ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ

ทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นําเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑7. ใบนําส่งหลักประกัน จํานวน ๒ แผ่น กรรมการผู้มีอํานาจหรือผูม้ ีอํานาจจัดการแทนลงลายมือชื่อ
๒,๐๐๐
๑8.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ ……………………………...…บาท
๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองปี ครัง้ ละ ...........................................
บาท
หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ ๑๑-๑๓ ของสาขามาด้วย

..................................................................
(....................................................................................)

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจ ขอรับรองว่าหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นจริงทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..............................................

ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอาํ นาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษทั ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนิติบุคคล
บริษัทจํากัด(มหาชน)/บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
(ที่ให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ํา)
รายการเอกสาร
๑. สําเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๒. สําเนาใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยของเรือที่จะใช้ในการบริการดําน้ํา
พร้อมรับสําเนาถูกต้อง
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
) ๔. สําเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดําเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (กรณีมีการนําเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ)
๕. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 15 วัน
๖. ใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดําน้ําเบื้องต้นจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
7. ใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดําน้ําและผู้สอนการดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
8. ใบรับรองว่ามีผู้สอนการดําน้ําเฉพาะในกรณีที่มีการสอนดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
9 . สําเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดําน้ําให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยวในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว ในความคุ้มครองที่กฎหมายกําหนด และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

..................................................................

ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันหรือหุ้นส่วนผู้จัดการแทนนิติบุคคลขอรับรองว่าหลักฐานที่แนบ
ทั้งหมดเป็นจริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(....................................................................................)

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
..............................................

ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษทั ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

รายละเอียดที่ตั้งสํานักงานสาขา
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ตัวอย่างรอยตราประทับบริษัท

ประทับตราบริษัท

ประทับตราบริษัท

ขอรับรองว่าเป็นรอยตราประทับของ_______________________________________________________________________________จริง
ลงชื่อ________________________________________
(____________________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ภาพถ่ายของสํานักงานแสดงเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสํานักงานชัดเจน

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายของ______________________________________________________________________________________จริง
ลงชื่อ____________________________________________
(____________________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอาํ นาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

แผนที่ตั้งของสํานักงาน

ขอรับรองว่าเป็นแผนที่ตั้งของ_____________________________________________________________________________________จริง
ลงชื่อ____________________________________________
(____________________________________________)
กรรมการ/ผู้มีอํานาจจัดการแทน
(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงาน
เขียนที่______________________________________________
วันที_่ ________________________________________________
ข้าพเจ้า______________________________________________________________________เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้เช่าอาคาร/ผู้ซื้อ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่___________________หมู่ที่________อาคาร__________________หมู่บ้าน_______________________________________________
ตรอก/ซอย___________________ถนน________________________ตําบล/แขวง_________________________อําเภอ/เขต____________________
จังหวัด________________________________________
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทะเบียนบ้าน/สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ ขอทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ข้าพเจ้ายินยอมให้________________________________________________________________________________________ใช้อาคารดังกล่าวเป็น
สถานที่ตั้งสํานักงาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ________________________________________ผู้ให้การยินยอม
(________________________________________)
ลงชื่อ________________________________________พยาน
(________________________________________)
ลงชื่อ________________________________________พยาน
(________________________________________)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ติดอากรแสตมป์
๓๐ บาท

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่___________________________
วันที_่ ____________________________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน) ____________________________________________________
โดย_____________________________________________และ____________________________________________
ผู้มีอํานาจกระทําการแทน___________________________และประทับตราของ___________________________________
เป็นสําคัญของมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที_่ _________________________ซึ่งออกให้ ณ _____________________________
ตั้งอยู่บ้านเลขที่__________หมู่ที่______ตรอก/ซอย_______________________ถนน_____________________________
ตําบล/แขวง________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด____________________________
หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
กิจการใดที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ________________________ผู้มอบอํานาจ

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอํานาจ

(_______________________)

(_______________________)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอํานาจ

ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอํานาจ

(_______________________)

(_______________________)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ลงชื่อ_______________________พยาน

ลงชื่อ_______________________พยาน

(_______________________)

(_______________________)

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจให้ยื่นเอกสารเพิ่มดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. ผู้มอบอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

(ตัวอย่าง หนังสือค้ําประกันธนาคาร)
(หนังสือค้ําประกัน)
เลขที่……….…………………………..

(ชื่อธนาคารที่รับรอง)
ธนาคาร...............................................................................
วันที.่ ..............เดือน...........................พ.ศ.........................

(ชื่อธนาคารที่รับรอง ระบุสาขาด้วย)
ข้าพเจ้า………………….…………………………………………………สํ
านักงานตั้งอยู่เลขที.่ ...............................ถนน..........................................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
(นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือสาขา แล้วแต่กรณี )
ให้ไว้ต่อ.....................................................................................................................................
ดังข้อความต่อไปนี้
(ชื่อนิติบุคคล)
ข้อ ๑ ตามที.่ ....................................................................................................................................ได้
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจาก
กลาง
(หรื
อ
สาขาแล้
ว
แต่
ก
รณี
)
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์........................................................และต้องวางหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่
( ชื่อนิติบุคคล)
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกีย่ วกับธุรกิจนําเที่ยว ที.่ .........................................................................................................................................................มี
อยู่กับ
กลาง
(หรื
อ
สาขาแล้
ว
แต่
ก
รณี
)
นักท่องเที่ยวต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์..................................................................... ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเงิน.........................................บาท..................................................
นั้น
(ชื่อนิติบุคคล)

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน................................................................................................................................................................
กลาง (หรือสาขาแล้วแต่กรณี)
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์........................................................ เป็นเงินไม่เกิน..............................บาท.................................................
(ชื่อนิติบุคคล)
กล่าวคือหาก.....................................................................................................................................ก่
อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ซึ่งกรมการท่องเที่ยว
(ชื่อนิติบุคคล)
มีสิทธิเรียกให้……………………………………………………………………………………..........................จ่
ายเงินชดเชยค่าเสียหายได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชําระเงินแทน
(ชื่อนิติบุคคล)
ให้ทันที โดยมิต้องเรียกให้....................................................................................................................................................ชํ
าระก่อน
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันจนกว่าจะเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธรุ กิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑
นับแต่วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ..................(วันที่ที่ผู้ประกอบการจะนําหนังสือค้ําประกันธนาคารมาวางไว้กับกรมการท่องเที่ยว)
(ระบุชื่อธนาคารที่ค้ําประกัน ระบุสาขาด้วย) โดยผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมซึ่งมีผล
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร.....................................................................
ผูกพันกับธนาคาร ได้ลงลายมือและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญ ตามวิธีที่กําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของธนาคาร

ลงชื่อ..........................................................ผู้ค้ําประกัน
(.........................................................)
ตําแหน่ง.........................................................
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(............................................................)
***หมายเหตุ ให้ผยู้ ื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว นําตัวอย่างหนังสือค้ําประกันธนาคารฉบับนี้ ไปติดต่อกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
ออกหนังสือค้ําประกันธนาคารให้ตามแบบที่กําหนด
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
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ใบนําส่งหลักประกัน

เลขที่ใบอนุญาต

ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วนจํากัด/นิติบุคคลอื่นๆ)_____________________________________________________________
โดย_________________________________________________และ______________________________________________________
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภท
เฉพาะพื้นที่

ในประเทศ (Domestic)

นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)

ทั่วไป (Outbound)

ขอนําส่งหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายไว้ ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา(แล้วแต่กรณี) ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายการดังนี้
เงินสด จํานวน_______________________________บาท
หนังสือค้ําประกันเลขที_่ ___________________________ธนาคาร______________________________________________
สาขา_________________________________________จํานวน___________________________________________บาท
พันธบัตรรัฐบาล เลขที_่ ___________________________จํานวน___________________________________________บาท
รวม___________________________________รายการ เป็นเงิน___________________________________________บาท
(_______________________________________)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ลงชื่อ_________________________________ผู้มีอํานาจผูกพัน

ลงชื่อ________________________________ผู้มีอํานาจผูกพัน

(_______________________________)

(_________________________________)

(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)

(ประทับตราบริษทั ถ้ามี)

ลงชื่อ_________________________________พยาน

ลงชื่อ_________________________________พยาน

(_______________________________)

(_________________________________)

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก
ได้รับหลักประกันเมื่อวันที_่ ____________________________________________
กรณีเงินสดได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที_่ _________________________
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา_________________________________________
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เล่มที_่ ____________เลขที_่ ___________________

เอกสารนี้ เ ป็ น เอกสารสํ า คั ญ ใช้ ป ระกอบ
การขอรับคืนหลักประกัน จากกรมการท่องเที่ยว
หากทํ า สู ญ หาย ต้ อ งใช้ หลั ก ฐานการแจ้ ง ความ
ของพนักงานสอบสวน แทน

ลงชื่อ____________________________ผู้รับเงิน
(________________________________)
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กรมการท่องเที่ยว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
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เลขที่ใบอนุญาต

ใบนําส่งหลักประกัน

ข้าพเจ้า (บริษัทจํากัด/ห้างหุ้นส่วนจํากัด/นิติบุคคลอื่นๆ)_____________________________________________________________
โดย_________________________________________________และ______________________________________________________
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภท
เฉพาะพื้นที่

ในประเทศ (Domestic)

นําเทีย่ วจากต่างประเทศ (Inbound)

ทั่วไป (Outbound)

ขอนําส่งหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายไว้ ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา(แล้วแต่กรณี) ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายการดังนี้
เงินสด จํานวน_______________________________บาท
หนังสือค้ําประกันเลขที_่ ___________________________ธนาคาร______________________________________________
สาขา_________________________________________จํานวน___________________________________________บาท
พันธบัตรรัฐบาล เลขที_่ ___________________________จํานวน___________________________________________บาท
รวม___________________________________รายการ เป็นเงิน___________________________________________บาท
(_______________________________________)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป

ลงชื่อ_________________________________ผู้มีอํานาจผูกพัน

ลงชื่อ________________________________ผู้มีอํานาจผูกพัน

(_______________________________)

(_________________________________)

(ประทับตราบริษัท ถ้ามี)

(ประทับตราบริษทั ถ้ามี)

ลงชื่อ_________________________________พยาน

ลงชื่อ_________________________________พยาน

(_______________________________)

(_________________________________)

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก
ได้รับหลักประกันเมื่อวันที_่ ____________________________________________
กรณีเงินสดได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที_่ _________________________
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา_________________________________________
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เล่มที_่ ____________เลขที_่ ___________________

เอกสารนี้ เ ป็ น เอกสารสํ า คั ญ ใช้ ป ระกอบ
การขอรับคืนหลักประกัน จากกรมการท่องเที่ยว
หากทํ า สู ญ หาย ต้ อ งใช้ หลั ก ฐานการแจ้ ง ความ
ของพนักงานสอบสวน แทน

ลงชื่อ____________________________ผู้รับเงิน
(________________________________)
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
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สธก.1

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา
วันที่ _________________________
เรียน นายทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________________
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ( Mr. / Mrs. / Ms. ) __________________________________________________________________________
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที_่ _____________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากรเลขที่ _____________________________
ออกให้ ณ สรรพากรจังหวัด____________________________
หรือสรรพากรเขตพื้นที_่ _______________________________ เมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว โดยใช้ชื่อสํานักงาน
ภาษาไทยว่า_________________________________________________________________________________________________
ภาษาอังกฤษ ________________________________________________________________________________________________
อ่านว่า ______________________________________________ตั้งอยู่เลขที_่ _____________อาคาร ___________________________
ชั้น_____ห้องเลขที_่ _____หมู_่ __________หมู่บ้าน____________________________ ตรอก/ซอย______________________________
ถนน ______________________________ตําบล/แขวง________________________อําเภอ/เขต ______________________________
จังหวัด _____________________________รหัสไปรษณีย_์ _______________________โทรศัพท์บ้าน____________________________
มือถือ__________________________โทรสาร______________________________ E-mail _________________________________
เว็บไซต์ ___________________________________________________________________________________________________
No_______________Building____________________Floor______________________Room___________________Moo_______
Muban_________________Trok/Soi____________________Road_____________________Tambon/Khwaeng_______________
Amphoe/Khet______________________Province_____________________Postcode___________
มีสํานักงานสาขา จํานวน_____________แห่ง (ให้ระบุรายละเอียดเป็นเอกสารแนบ)
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภท

เฉพาะพื้นที่
นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)

แผนการจัดนําเที่ยว ครั้ง/ปี
เฉพาะพื้นที่
ในประเทศ (Domestic)
นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)
ทั่วไป (Outbound)

ในประเทศ (Domestic)
ทั่วไป (Outbound)

จํานวน_____________ครั้ง/ปี
จํานวน_____________ครั้ง/ปี
จํานวน_____________ครั้ง/ปี ระบุประเทศ_____________________________
จํานวน_____________ครั้ง/ปี ระบุประเทศ_____________________________

ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบเพื่อประกอบคําขอมาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ร ะหว่างพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และขอรั บรองว่า ข้อความ เอกสาร และหลั กฐานที่แ นบทั้งหมด
เป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
1

กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา
รายการเอกสาร
๑. แบบคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา (สธก.๑)
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๓. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสําคัญการเปลีย่ นชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
๔. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๕. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
๖. รูปถ่ายด้านหน้า และด้านในสํานักงาน ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ จํานวน ๒ รูป
โดยแสดงลักษณะ ดังนี้
รูปถ่ายด้านหน้าสํานักงานเห็นตัวอาคาร โดยแสดง ป้ายชื่อสํานักงาน และเลขที่ตั้งสํานักงานชัดเจน จํานวน ๑ รูป
รูปถ่ายด้านในสํานักงาน จํานวน ๑ รูป
๗. แผนที่ตั้งสํานักงาน ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
๘. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ใช้เป็นสํานักงาน
9.. สําเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเทีย่ ว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว ในความคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนด
และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ
10. เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเที่ยว (เลือก ๑ แบบ
กรณีเป็นหนังสือค้ําประกันธนาคาร ตามแบบที่กําหนด
(ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต)
(หลักประกัน)
กรณีเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการท่องเที่ยวเพื่อ.............…………………………..…….จํ
านวนเงิน..........................บาท
(กรณีเงินสด/แคชเชียร์เช็ค ให้นําสําเนาหนังสือรับรองของบริษัทแสดงต่อธนาคาร ๑ ชุด)
อัตราเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ

ไม่ครบ

ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ

ทั่วไป รหัส ๑๑/xxxxx หลักประกัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นําเที่ยวจากต่างประเทศ รหัส ๑๔/xxxxx หลักประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ในประเทศ รหัส ๑๒/xxxxx หลักประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะพื้นที่ รหัส ๑๓/xxxxx หลักประกัน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑1. ใบนําส่งหลักประกัน จํานวน ๒ แผ่น
๒,๐๐๐
๑2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ ……………………………...…บาท
๑,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนําเที่ยวรายสองปี ครั้งละ ...........................................บาท
หมายเหตุ กรณีมีสาขา เตรียมเอกสารหลักฐาน ข้อ ๖ – ๘ ของสาขามาด้วย

..................................................................
(....................................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นจริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
..............................................

ลงชื่อ_________________________________
(_________________________________)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทบุคคลธรรมดา
(ที่ให้บริการดําน้ําแบบดําน้ําโดยมีอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นที่ช่วยในการดําน้ํา)
รายการเอกสาร
๑. สําเนาใบทะเบียนเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๒. สําเนาใบสําคัญรับรองการตรวจเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยของเรือที่จะใช้ในการบริการดําน้ํา
พร้อมรับสําเนาถูกต้อง
๓. สําเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
) ๔. สําเนาใบอนุญาตให้เข้าไปดําเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (กรณีมีการนําเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ)
๕. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 15 วัน
๖. ใบรับรองว่ามีพนักงานสามารถดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ดําน้ําเบื้องต้นจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
7. ใบรับรองว่ามีผู้ควบคุมการดําน้ําและผู้สอนการดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
8. ใบรับรองว่ามีผู้สอนการดําน้ําเฉพาะในกรณีที่มีการสอนดําน้ําจากหน่วยงานที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
9 . สําเนากรมธรรม์ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุจากการดําน้ําให้แก่นักท่องเทีย่ ว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยวในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว ในความคุ้มครองที่กฎหมายกําหนด และมีอายุกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นคําขอ

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ

ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ
ครบ

ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ
ไม่ครบ

..................................................................

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าหลักฐานที่แนบทั้งหมดเป็นจริงทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(....................................................................................)

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
..............................................

ลงชื่อ_________________________________
(_____________________________________)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

รายละเอียดที่ตั้งสํานักงานสาขา
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมูท่ _ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
สาขาที่ ________
ตั้งอยู่เลขที_่ __________อาคาร______________________________ชั้น_______ห้องเลขที_่ _________หมู่ท_ี่ ________ตรอก/ซอย___________________
ถนน___________________ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________โทรศัพท์บ้าน__________________________มือถือ_________________________โทรสาร_____________________
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ภาพถ่ายของสํานักงานแสดงเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสํานักงานชัดเจน

ขอรับรองว่าเป็นภาพถ่ายของ______________________________________________________________________________________จริง
ลงชื่อ____________________________________________
(____________________________________________)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
5

กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

แผนที่ตงั้ ของสํานักงาน

ขอรับรองว่าเป็นแผนที่ตั้งของ_____________________________________________________________________________________จริง
ลงชื่อ____________________________________________
(____________________________________________)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
6

กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสํานักงาน
เขียนที่______________________________________________
วันที_่ ________________________________________________
ข้าพเจ้า______________________________________________________________________เป็นเจ้าของบ้าน/ผู้เช่าอาคาร/ผู้ซื้อ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่___________________หมู่ที่________อาคาร__________________หมู่บ้าน_______________________________________________
ตรอก/ซอย___________________ถนน________________________ตําบล/แขวง_________________________อําเภอ/เขต____________________
จังหวัด________________________________________
รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทะเบียนบ้าน/สัญญาเช่า/สัญญาซื้อขาย ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ ขอทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ข้าพเจ้ายินยอมให้________________________________________________________________________________________ใช้อาคารดังกล่าวเป็น
สถานที่ตั้งสํานักงาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ________________________________________ผู้ให้การยินยอม
(________________________________________)

ลงชื่อ________________________________________พยาน
(________________________________________)

ลงชื่อ________________________________________พยาน
(________________________________________)
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ติดอากรแสตมป์
๓๐ บาท

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่___________________________
วันที_่ ____________________________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ____________________________________________________
ชื่อสถานประกอบธุรกิจนําเที่ยว________________________________________________________________________
มอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว______________________________________________________________________
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที_่ _________________________ซึ่งออกให้ ณ _____________________________
ตั้งอยู่บ้านเลขที่__________หมู่ที่______ตรอก/ซอย_______________________ถนน_____________________________
ตําบล/แขวง________________อําเภอ/เขต____________________________จังหวัด____________________________
หมายเลขโทรศัพท์___________________________เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
กิจการใดที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ________________________ผู้มอบอํานาจ
(_______________________)
ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอํานาจ
(_______________________)
ลงชื่อ_______________________พยาน
(_______________________)

ลงชื่อ_______________________ผู้มอบอํานาจ
(_______________________)
ลงชื่อ_______________________ผู้รับมอบอํานาจ
(_______________________)
ลงชื่อ_______________________พยาน
(_______________________)

หมายเหตุ กรณีมอบอํานาจให้ยื่นเอกสารเพิ่มดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

(ตัวอย่าง หนังสือค้ําประกันธนาคาร)
(หนังสือค้ําประกัน)
เลขที่__________________

(ชื่อธนาคารที่รับรอง)
ธนาคาร________________________________
วันที_่ ____เดือน_____________พ.ศ._____________

(ชื่อธนาคารที่รับรอง ระบุสาขาด้วย)
ข้าพเจ้า________________________________สํ
านักงานตั้งอยู่เลขที_่ _________ถนน___________________________________
ตําบล/แขวง_____________________อําเภอ/เขต____________________จังหวัด_______________________ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
(นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง หรือสาขา แล้วแต่กรณี )
ให้ไว้ต่อ____________________________________________________________
ดังข้อความต่อไปนี้
(ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
ข้อ ๑ ตามที_่ ____________________________________________________________ได้
รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจาก
(กลาง หรือสาขาแล้วแต่กรณี)
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์_________________________และต้
องวางหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่
(ชื่อ-นามสกุล ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
ปฏิบัติตามข้อตกลงเกีย่ วกับธุรกิจนําเที่ยว ที_่ _____________________________________________________________________มี
อยู่กับ
(กลาง หรือสาขาแล้วแต่กรณี)
นักท่องเที่ยวต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์________________________________ตามพระราชบั
ญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเงิน__________________บาท________________________
นั้น
(ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน__________________________________________________________________________
(ตัวอักษร)
(กลาง หรือสาขาแล้วแต่กรณี) นเงินไม่เกิน______________บาท_________________________
(ตัวเลข)
ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์________________________เป็
(ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
กล่าวคือหาก_____________________________________________________________ก่
อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ซึ่งกรมการท่องเที่ยว
(ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
มีสทิ ธิเรียกให้___________________________________________________________จ่
ายเงินชดเชยค่าเสียหายได้แล้ว ข้าพเจ้ายอมชําระเงิน
(ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว)
แทนให้ทันที โดยมิต้องเรียกให้__________________________________________________________ชํ
าระก่อน

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันจนกว่าจะเลิกประกอบธุรกิจนําเที่ยว ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
นับแต่วันที_่ _____เดือน___________พ.ศ.__________(วันที่ที่ผู้ประกอบการจะนําหนังสือค้ําประกันธนาคารมาวางไว้กับกรมการท่องเที่ยว)
(ระบุชื่อธนาคารที่ค้ําประกัน ระบุสาขาด้วย)
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าธนาคาร___________________________________โดยผู
้มีนามข้างท้ายนี้เป็นผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรม
ซึ่งมีผลผูกพันกับธนาคาร ได้ลงลายมือและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญ ตามวิธีที่กําหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
ของธนาคาร

ลงชื่อ___________________________ผู้ค้ําประกัน
(_____________________________)
ตําแหน่ง______________________________
ลงชื่อ____________________________พยาน
(______________________________)
ลงชื่อ____________________________พยาน
(______________________________)

***หมายเหตุ ให้ผยู้ ื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว นําตัวอย่างหนังสือค้ําประกันธนาคารฉบับนี้ ไปติดต่อกับธนาคาร เพื่อให้ธนาคาร
ออกหนังสือค้ําประกันธนาคารให้ตามแบบที่กําหนด
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ใบนําส่งหลักประกัน

เลขที่ใบอนุญาต

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________________
ชื่อสถานประกอบการธุรกิจนําเที่ยว___________________________________________________________________________________
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภท
เฉพาะพื้นที่

ในประเทศ (Domestic)

นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)

ทั่วไป (Outbound)

ขอนําส่งหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายไว้ ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา(แล้วแต่กรณี) ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายการดังนี้
เงินสด จํานวน_______________________________บาท
หนังสือค้ําประกันเลขที_่ ________________________ธนาคาร_____________________________________________
สาขา______________________________________จํานวน___________________________________________บาท
พันธบัตรรัฐบาล เลขที_่ ________________________จํานวน___________________________________________บาท
รวม________________________________รายการ เป็นเงิน___________________________________________บาท
(__________________________________)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป
ลงชื่อ________________________________ผู้ขอ
(_________________________________)
ลงชื่อ_________________________________พยาน

ลงชื่อ_________________________________พยาน

(_______________________________)

(_________________________________)

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก
ได้รับหลักประกันเมื่อวันที_่ ____________________________________________
กรณีเงินสดได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที_่ _________________________
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา_________________________________________
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เล่มที_่ ____________เลขที_่ ___________________

เอกสารนี้ เ ป็ น เอกสารสํ า คั ญ ใช้ ป ระกอบ
การขอรับคืนหลักประกัน จากกรมการท่องเที่ยว
หากทํ า สู ญ หาย ต้ อ งใช้ หลั ก ฐานการแจ้ ง ความ
ของพนักงานสอบสวน แทน

ลงชื่อ____________________________ผู้รับเงิน
(________________________________)
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กรมการท่องเทีย่ ว สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
สนามกี ฬาแห่ งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุ ม วัน กรุง เทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพ ท์ ๐ ๒๔๐๑ ๑๑๑๑ www.tourismcentre.go.th

ใบนําส่งหลักประกัน

เลขที่ใบอนุญาต

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________________
ชื่อสถานประกอบการธุรกิจนําเที่ยว___________________________________________________________________________________
ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทีย่ วประเภท
เฉพาะพื้นที่

ในประเทศ (Domestic)

นําเที่ยวจากต่างประเทศ (Inbound)

ทั่วไป (Outbound)

ขอนําส่งหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายไว้ ต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา(แล้วแต่กรณี) ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายการดังนี้
เงินสด จํานวน_______________________________บาท
หนังสือค้ําประกันเลขที_่ ________________________ธนาคาร_____________________________________________
สาขา______________________________________จํานวน___________________________________________บาท
พันธบัตรรัฐบาล เลขที_่ ________________________จํานวน___________________________________________บาท
รวม________________________________รายการ เป็นเงิน___________________________________________บาท
(__________________________________)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต่อไป
ลงชื่อ________________________________ผู้ขอ
(_________________________________)
ลงชื่อ_________________________________พยาน

ลงชื่อ_________________________________พยาน

(_______________________________)

(_________________________________)

เฉพาะเจ้าหน้าที่กรอก
ได้รับหลักประกันเมื่อวันที_่ ____________________________________________
กรณีเงินสดได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที_่ _________________________
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา_________________________________________
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม เล่มที_่ ____________เลขที_่ ___________________

เอกสารนี้ เ ป็ น เอกสารสํ า คั ญ ใช้ ป ระกอบ
การขอรับคืนหลักประกัน จากกรมการท่องเที่ยว
หากทํ า สู ญ หาย ต้ อ งใช้ หลั ก ฐานการแจ้ ง ความ
ของพนักงานสอบสวน แทน

ลงชื่อ____________________________ผู้รับเงิน
(________________________________)
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แบบคาขอรับ ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

สามารถขอแบบค าขอการขอรั บ ต่ อ อายุ เปลี่ ย นแปลงรายการ ใบอนุ ญ าตเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ได้ ที่
กรมการท่องเที่ยว สานักงานทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง/สาขา
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่ )
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของ
สถานพยาบาล
5. สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองว่าจบการศึกษา และสาเนาทรานสคริปต์ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง/หรือสาเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมมัคคุเ ทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
กาหนด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จานวน 200 บาท
(เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด และยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมประทับตราของ
สถานพยาบาล
4. บัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสาเนาบัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีบัตรสูญหาย ต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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6. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (กรณีสูญหาย ต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จานวน 200 บาท
(เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด และยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
โดยการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ ยื่ น ต่ อ ก่ อ นใบอนุ ญ าตหมดอายุ ภายใน 120 วั น กรณี ใ บอนุ ญ าต
หมดอายุไปแล้ว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ขอใหม่)

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีชารุด สูญหาย หรือถูกทาลาย
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. บัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ และสาเนาบัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณี
สูญหาย ต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
4. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (กรณีสูญหาย ต้องยื่นหลักฐานใบแจ้งความ)
5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จานวน 200 บาท
(เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด และยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
เอกสารหลักฐานประกอบคาขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
1. แบบคาขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือเอกสารสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. บัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ และสาเนาบัตรประจาตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
7. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จานวน 200 บาท
(เตรียมเอกสารอย่างละ 1 ชุด และยื่นเอกสารฉบับจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)
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การจัดองค์กรของธุรกิจนาเที่ยว

การจัดองคกรของธุรกิจนําเที่ยว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
โครงสรางองคกรขนาดใหญ
โครงสร้างองค์กรลักษณะนี้จะบริหารงานโดยกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป
และแยกตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบ โดยโครงสรางดังกลาวสามารถแบงออกเปน 6 ฝายดวยกัน คือ
1. ฝายทัวรตางประเทศ (OUTBOUND TOUR) ทําหนาที่จัดนําเที่ยวในตางประเทศ โดยจะนํา
นั ก ทองเที่ ย วเดิ น ทางไปยั ง ตางประเทศ หรื อ นํ า เที่ ย วใหกั บ นั ก ทองเที่ ย วชาวตางประเทศไปยั ง สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศ
2. ฝายทัวรในประเทศ (DOMESTIC TOUR) ทํ าหนาที่จัดนํ าเที่ยวภายในประเทศ โดยจะนํ า
นักทองเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ภายในประเทศ
3. ฝายทัวรหมูคณะ (INCENTIVE GROUP TOUR) ทําหนาที่ควบคุม ดูแลการนําเที่ยวเปนหมูคณะ
เชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองการทองเที่ยว เพื่อเปนสวัสดิการหรือรางวัลใหแกพนักงาน
4. ฝายรถเชา ทําหนาที่ในการอํ านวยการรับ -สงผู โ ดยสาร และเมื่อรถของบริษัทวาง ก็จะใหเชา
แกบริษัทนําเที่ยวอื่นๆ และบุคคลทั่วไป
5. ฝายตั๋วเครื่องบิน (TICKETING AND RESERVATION) ทําหนาที่ใหบริการจองตั๋วเครื่องบิน และ
จําหนายตั๋วเครื่องบินสําหรับผูใชบริการที่ตองการเดินทางไปในประเทศและตางประเทศ
6. ฝายบุคคล (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) ทําหนาที่บริหารงานบุคคล ดูแลในสวนของ
กฎระเบียบ ขอบังคับ สวัสดิการ การจายเงินเดือนพนักงาน การอํ านวยความสะดวกใหพนักงานสามารถ

การจัดทาเนื้อหาองค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 2557
1

ปฏิบัติงานไดอยางสะดวก การจัดฝกอบรมพนักงาน การแนะนํ าวิธีการทํางานดานการทองเที่ยว เชน กฎ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก รวมไปถึงการจัดหามัคคุเทศกและผูชวยมาเปนไกดนําเที่ยว เปนตน
โครงสรางองคกรขนาดเล็ก
โครงสร้างขององค์กรขนาดเล็ก สามารถแบงออกได้เปน 4 ฝายดวยกัน คือ
1. ฝายการตลาด (MARKETING) ทําหนาที่วางแผนจัดนําเที่ยว ควบคุมดูแลการนํ าเที่ยวและเปน
ผูกําหนดแพ็กเกจตาง ๆ ตลอดจนสงเสริมการขายใหแกลูกคา
2. ฝายการจอง (RESERVATION) ทําหนาที่ประสานงานไปยังสถานที่พัก/โรงแรม รานอาหาร และ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อทําการจองใหกับลูกคา
3. ฝายบัญชี/การเงิน (ACCOUNTING) ทําหนาที่ควบคุมระบบบัญชี/ รายรับ-รายจาย/ระบบการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
4. ฝายตอนรับลูกคา (RECEPTION) ทําหนาที่ต อนรับลูกคา และใหบริการขอมูลแกนักทองเที่ยว
เกี่ยวกับการจัดทัวรของบริษัท
โดยส วนใหญ แล ว โครงสร างองค กรของธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วขนาดเล็ ก มั ก ไม ค อยมี ค วามซั บ ซ อน
ผู ป ระกอบการจะทํ าหนาที่เปนผู จั ดการ คอยควบคุม/ดูแลการบริห ารทั้งหมด และบางแหงจะทํ างานใน
ลักษณะครอบครัว คือ ไมมีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจน
การแบงสายงานการดําเนินงานขึ้นอยู กับขนาดขององคกร แนวความคิดของผู ประกอบการ รวมถึง
การดําเนินงานขององคกร ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถปรับโครงสรางดังกลาวไดตามความเหมาะสมกับธุรกิจ
ของตน

อ้างอิง
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th
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การจาแนกประเภทนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงและวิธีการสื่อสารให้ตรงกลุ่ม

การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสามารถจาแนกได้ ตามลักษณะไลฟ์สไตล์ โดยใช้
ปัจจัยทางจิตวิทยาและความต้องการพื้นฐานด้านการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการนาเที่ยวสร้าง
แผนกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตรงจุด เพราะนักท่องเที่ยวแต่ละชาติมีความ
สนใจและลักษณะการวางแผนการเดินทางแตกต่างกัน จากข้อค้นพบสามารถจาแนกนักท่องเที่ยวได้ดังนี้
1. กลยุทธ์สาหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Suceeder Oriented
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีต้ อ้ งการความหรูหรามีระดับเพื่อตอบสนองอารมณ์ขั้นสุดยอด เป็นการให้รางวัลกับ
ตัวเองจากการทางานหนัก และต้องการความโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น โดยเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นเป็นประเด็นรอง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีช้ อบการช้อปปิ้ง ซึง่ กลยุทธ์จะเน้นไปทีก่ ารแสวงหาแหล่งช้อปปิ้งหลากหลาย
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมทางทะเล กลยุทธ์จะเน้นไปที่การโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ทะเลและแหล่งดาน้า รวมทั้งที่พัก โรงแรม และรีสอร์ทระดับหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย
เวียดนาม พม่า บรูไน และมาเลเซีย มีความต้องการกิจกรรมการท่ องเที่ยวที่หลากหลาย แต่จะต้องหรูหรามี
ระดับ และตอกย้าถึงความเป็นผู้ เหนือชั้น สาหรับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ซึ่งไม่ ได้มองว่าประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับหรูหรา ดังนั้นกลยุทธ์หลักที่ใช้คือ การประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ยว ที่พัก และบริการ
ระดับไฮเอนด์โดยเน้นการสื่อสารในเชิง “ความหรูหราที่คุณภาพคุ้มค่ามากกว่าเงินที่จ่ายไป”
2. กลยุทธ์สาหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Reformer Oriented
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษาดี มีวิธีคิด และมองหาสินค้ าและบริการในระดับดีเลิศ
รวมทั้งชอบข้อมูลที่แสดงออกถึงความเป็นธรรม ชัดเจน ตรงไปตรงมา และแสดงถึงความใส่ ใจต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี 3 กลยุทธ์หลัก คือ
- กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism)
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นั กท่องเที่ย วจากประเทศพม่ า ลาว กัมพูช า เวียดนาม และบรูไน เป็นกลุ่ มที่มองหาบริ การทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยในต่างประเทศด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญรวมทั้งบริการที่ดีเลิศ แผนการดาเนินงานภายใต้
กลยุทธ์อย่างคร่าวๆ ได้แก่ การแสวงหาพันธมิตรระดับไฮเอนด์ในพื้นที่เ ป้าหมาย เช่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนา คลินิกทันตกรรม รวมทั้งสถานบริการด้ านสุขภาพ และสปา จัดหาผู้ เชี่ยวชาญเพื่อโปรแกรมการดูแล
บารุง หรือรักษาสุขภาพ เป็นต้น
- กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบหรูหรามีเกียรติสะดวกสบายสาหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม
นักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลาม
ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ชอบแผนการท่ องเที่ยวที่เรียบง่ายและ
สะดวกสบายครบครัน ควรกาหนดกลยุทธ์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการที่ส่งเสริมความเป็นไทย
โดยใช้ ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและประเพณี น าเสนอน้ าใจที่ เ ป็ น มิ ต รจากคนไทย ปฏิ บั ติ ต่ อ
นักท่องเที่ยวกลุ่ มนี้โ ดยเน้นการให้ เกีย รติ และตระหนักถึงความแตกต่ างทางศาสนา รวมถึงการจัดเตรียม
สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น อาหารฮาลาล ห้องละหมาด เป็นต้น
- กลยุทธ์สาหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์และสิงคโปร์จะชื่นชอบในกิจกรรมการช้ อปปิ้ง จึงเหมาะกับกลยุทธ์หลักใน
การจัดเตรียมสถานที่ช้อปปิ้งซึ่งมีตั้งแต่ศูนย์การค้าที่มีร้านค้าระดับไฮเอนด์จนถึงตลาดท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยว
ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ จ ะใช้ โ อกาสการท่ อ งเที่ ย วในการกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ใ นการครอบครั ว กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนีค้ ือการจัดหาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะกับครอบครัวในเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมขไทย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์มองว่าประเทศไทยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่หรูหรา แต่ชื่นชอบ
ในสินค้าและบริการที่มีแบบฉบับเฉพาะตัว นอกจากการโปรโมทสินค้าไทย ยังสามารถโปรโมทกิจกรรมและ
เทศกาลต่างๆ ที่สื่อถึงความเป็นไทย อย่างเทศกาลลอยกระทงหรือสงกรานต์ เป็นต้น
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3. กลยุทธ์สาหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่ม Mainstream
นั ก ท่อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ จ ะให้ ค วามส าคั ญกั บความสะดวกสบาย และความปลอดภั ยในการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว ถึงแม้นักทองเที่ยวกลุ่มนี้จะมีฐานะดีแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยจนเกินไป การเสนอสินค้าและบริการที่
ให้ความรู้สึกคุม้ ค่าคุม้ ราคาจึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศมีความต้องการแตกต่างกัน เช่น
นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียนิยมเดินทางเป็นหมู่ คณะหรือหลายครอบครัว จึงเหมาะกับการนาเสนอ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่สนุกสนานสาหรับทุกคนในครอบครัว รวมถึงความสะดวกสบาย ทั้งการเดินทาง
สาธารณูปโภค และการช้อปปิ้งที่มีสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เป็นต้น
ในขณะเดีย วกัน นั กท่ อ งเที่ย วชาวบรูไนกลุ่ มหนึ่ง นิยมกิจกรรมการดูแลสุ ข ภาพแบบองค์รวมและ
กิจ กรรมสปา รวมถึงแหล่ งท่ องเที่ย วทางธรรมชาติที่ส วยงาม จึงเหมาะกับกลยุทธ์ที่ประชาสั มพันธ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวและสถานบริการการดู แลสุขภาพแบบองค์รวมระดับไฮเอนด์ เน้นการสื่อสารเชิง การท่ องเที่ยวเพื่อ
ค้นหาความสงบทั้งกายและใจ รวมทั้งโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เน้ นความสงบ หลีกหนีความ
วุ่นวายจากตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นทะเลซึ่งเงียบสงบ ภูเขา หรือดอยในภาคเหนือ
ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ที่อาจมาเที่ยวกับเพื่อนๆ หรือคนรัก เช่น นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่ า และมาเลเซีย เหมาะกับการปรับใช้ กลยุทธ์ที่เน๎นกิจกรรมใหม่ ๆ ใน
ประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวอาจไม่เคยรู้มาก่อนที่มีทั้งความหลากหลายและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เทศกาลหรือประเพณีไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง หรือกิจกรรมใหม่ๆ เช่น
คอร์สเรียนมวยไทย คอร์สสอนทาอาหารไทย เป็นต้น
อ้างอิง
สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th
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ขั้นตอนการจาหน่ายแพ็กเกจทัวร์และกรุ๊ปทัวร์

การจาหนายแพ็กเกจทัวรใหลูกคา ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรสอบถามถึงแหลงทองเที่ยวที่ลูกคาตองการเดินทาง สวนมากบริษัท
นําเที่ยวจะทําเปนแคตตาล็อกเพื่อใหลูกคาเลือกสถานที่พักและโรงแรมตางๆ
2. ฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรเสนอสถานที่พัก/โรงแรมที่บริษัทไดทําการติดตอ (Contract) ไว โดย
บริษัทจะมีที่พัก/โรงแรม พรอมราคาคาที่พักใหลูกคาเลือกหลายแหง
3. เมื่อลูกคาเลือกสถานที่พักแลว ฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรจะโทรศัพทสอบถามเจาหนาที่ของโรงแรม
เพื่อตรวจสอบหองพัก หลังจากทางโรงแรมตรวจดูแลววามีหองวาง พนักงานฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรจะตกลง
กับลูกคาเรื่องการจายเงินคามัดจํา
4. ลูกคาจายคามัดจํา และทางฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรออกใบเสร็จรับเงิน (Voucher) พรอมใบ
ยืนยันการจองใหกับลูกคา
5. ฝายจําหนายแพ็กเกจทัวรจะประสานงานไปสถานที่พัก เพื่อยืนยันวันและเวลาที่ลูกคาจองหองพัก
สวนการจาหนายแบบกรุ๊ปทัวร ขั้นตอนจะประกอบไปดวย
1. ฝายจําหนายกรุปทัวรสอบถามถึงแหลงทองเที่ยวที่ลูกคาตองการเดินทาง โดยบริษัทนําเที่ยวจะนํา
โปรแกรมทองเที่ยวที่บริษัทจัดทําขึ้นเสนอใหกับลูกคา
2. ฝายจําหนายกรุปทัวรเสนอสถานที่ทองเที่ยว เมื่อลูกคาสนใจจึงใหลูกคาทําการสํารองที่นั่งไว โดย
จ่ายเงินคามัดจํา (ทางบริษัทจะออกทัวรไดก็ตอเมื่อจํานวนลูกทัวรครบตามที่ตองการ) การเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร
ลูกคาจะไมสามารถเลือกสถานที่พัก รานอาหาร ทางบริษัทนําเที่ยวเปนผูกําหนดสิ่งเหลานี้ให
3. เมื่อจํานวนลูกทัวรครบตามที่บริษัทตองการ ฝายจําหนายกรุปทัวรจะโทรศัพทสอบถามไปยังที่พัก/
โรงแรมที่ไดติดตอ (Contract) ไว เพื่อจองที่พัก/โรงแรม และรานอาหาร
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4. ฝายจําหนายกรุปทัวรติดตอไปยังลูกคาเพื่อแจงใหลูกคาทราบวาจํานวนกรุปทัวรที่ลูกคาสํารองที่นั่ง
ไวครบแลว และใหลูกคานําเงินสวนที่เหลือมาชําระ (ถากรุปทัวรมีจํานวนลูกทัวรไมถึงตามที่กําหนด พนักงาน
ควรแจงใหลูกคาเปลี่ยนกรุปทัวรใหมทันที)
5. หลังจากลูกคานําเงินมัดจํามาจายแลว ฝายจําหนายกรุปทัวรออกใบเสร็จรับเงิน (Voucher) และ
ใบยืนยันการจองใหกับลูกคา พรอมสงหมายกําหนดการตางๆ ใหกับลูกคา
6. ฝายจําหนายกรุป๊ ทัวรประสานงานไปยังสถานที่พัก เพื่อยืนยันวันและเวลาที่ลูกคาจองหองพัก
7. เมื่อลูกคาเดินทางไปถึงจุดที่นัดหมายไว ลูกคายื่น Voucher พรอมใบยืนยันการจองใหกับ
มัคคุเทศกหรือผู ช วยมัคคุเทศก และเมื่อลูกทัวรมาครบแลวจึงออกเดินทาง การมัดจําเงินขึ้นอยู กับเงื่อนไข
ของแตละบริษัท หลังจากที่วางมัดจํ าเสร็จเรียบรอย ทางบริษัทจะออกใบเสร็จ รับเงิน โดยในใบเสร็จรับเงิน
จะกําหนดระยะเวลาการจายเงินสวนที่เหลือวา ลูกคาตองจายเงินไมเกินกี่วันกอนการเดินทาง หรือแลวแต
ขอกําหนดของบริษัท

กรณีการขอยกเลิกทัวรเมือ่ ลูกคาขอยกเลิกทัวร
เมื่อลูกค้าต้องการขอยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตาม ลูกคาจะตองแจงใหทางบริษัททราบ
ทางบริษัทจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขในการยกเลิกทัวร
ตัวอยางการขอยกเลิกทัวร
- ยกเลิกทัวรอยางนอย 16 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทจะคืนเงินใหเต็มจํานวนตามมูลคาของ
แตละรายการ
- ยกเลิกทัวรภายใน 15 - 8 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทจะริบเฉพาะเงินมัดจําเทานั้น
ƒ
- ยกเลิกทัวรภายใน 7 - 2 วันกอนออกเดินทาง ทางบริษัทจะหักเงิน 50% จากราคาเต็มของรายการ
ทัวรแตละรายการ
- ยกเลิกทัวร 1 วันกอนการเดินทางหรือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
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กรณีลูกค้าไมชาระเงินตามกาหนดนัดหมาย
เมื่อลูกคาไมสามารถชําระเงินตามที่กําหนดไว บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองและริบ เงินมัดจําคืนได
ในทุกกรณี
กรณีเลื่อนการเดินทางและเปลี่ยนรายการทองเที่ยว
ในกรณีที่ลูกคาขอเลื่อนการเดินทางหรือตองการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ลูกคาจะตองแจง
ความจํานงขอยกเลิกรายการจองใหบริษัททราบกอนการเดินทางอยางนอย 7 วัน พรอมทั้งนําหลักฐานการ
วางเงินมัดจํา หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดงตอพนักงาน จึงจะถือวาสมบูรณ
อ้างอิง
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th
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การวิจัยคุณลักษณะ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน

นักท่องเที่ยวของชาติอาเซียนแต่ละชาติ มีคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และรูปแบบการเดินทาง
แตกต่างกันอยู่บ้าง โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม แนวโน้มเป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยทางานช่วงต้นถึงกลาง ซึ่งมีฐานะ
ปานกลางลงไป แต่นิยมเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน และมีสัดส่วนการเดินทางเป็นหมู่คณะหรือไปกับกรุ๊ปทัวร์
2. นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา ส่ว นใหญ่มีอายุไม่มาก มีฐานะปานกลางลงไป เป้าหมายการเดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศไทยหรือเวียดนาม และเป็นการเดินทางระยะทางไม่
3. นักท่องเที่ยวชาวพม่า ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทางานช่วงต้นถึงกลาง ฐานะปานกลางลงไป แต่นิยม
เลือกเดินทางโดยเครื่องบิน และเนื่องจากบริษัททัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีไม่มาก ดังนั้นรูปแบบการเดินทาง
จึงเป็นการเดินทางด้วยตัวเอง
4. นักท่องเที่ยวชาวลาว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทางานช่วงต้นถึงกลางหรือเยาวชน ฐานะปานกลาง
ลงไป เป้าหมายการเดินทางส่วนใหญ่เป็นประเทศไทยหรือเวียดนาม และส่วนใหญ่เป็นการเดินทางระยะทาง
ไม่ไกล มักจะเดินทางด้วยตัวเองโดยใช้รถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัว
5. นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทางานช่วงต้น ถึงกลาง ฐานะปานกลางถึงดี
เนื่องจากการเดินทางส่วนหนึ่งเป็นการเดินทางไปประเทศที่มีพรมแดนติดกัน โดยเฉพาะไทยหรือสิงคโปร์ และ
มีสัดส่วนการเดินทางโดยรถสาธารณะหรือรถยนต์ส่วนตัวสูงพอสมควร อย่างไรก็ตามการเดินทางโดยเครื่องบิน
ทั้งไฟลท์ปกติหรือชาร์เตอร์ไฟลท์ก็มีสัดส่วนสูงเช่นเดียวกัน
6. นักท่องเที่ยวชาวบรูไน ส่วนใหญ่อายุน้อย มีเศรษฐฐานะดีถึงดีมาก รูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่
เป็นการเดินทางด้วยตัวเองทางเครื่องบิน ทั้งไฟลท์ปกติหรือชาร์เตอร์ไฟลท์
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7. นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ กระจายตัวทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มีฐานะดีถึงดีมาก รูปแบบการเดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยตัวเองโดยเครื่องบิน ทั้งไฟลท์ปกติหรือชาร์เตอร์ไฟลท์
8. นักท่องเที่ย วชาวฟิลิ ป ปิน ส์ ส่ ว นใหญ่เป็นคนวัยทางานช่ว งต้นถึงปลาย ฐานะปานกลางขึ้นไป
รูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยตัวเอง เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นประเทศหมู่เกาะ การเดินทาง
ส่วนใหญ่จึงใช้พาหนะเครื่องบิน โดยเฉพาะไฟลท์บินปกติ
9. นัก ท่องเที่ย วชาวอิน โดนี เ ซีย ส่ ว นใหญ่ เป็นคนวัยท างานช่ว งต้น ถึงกลาง ฐานะปานกลางถึง ดี
รูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางด้วยตัวเอง แต่กิจกรรมที่ต้องใช้บริการของบริษัททัวร์ก็มีไม่น้อย
เนื่องจากภูมิศาสตร์เป็นประเทศหมู่เกาะ ส่วนใหญ่จึงเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะไฟลท์บินปกติ
ช่องทางข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเป้าหมายการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียนที่สาคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ ข้อมูลจากกการบอกเล่า บริษัททัวร์ นิตยสารท่องเที่ยว สังคมออนไลน์
โทรทัศน์ หนังสือคู่มือการเดินทาง โบรชัวร์ หนังสือพิมพ์ หน้าเว็บไซต์ ฟอร์เวิร์ดเมล์ /อีบุ๊ค/อีแมกกาซีน และ
นิตยสารทั่วไป
ส่วนเนื้อหาข่าวสารที่นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่เดินทางตามลาดับ
ความสาคัญ ได้แก่ เนื้อหาที่แสดงถึงความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ ความเชื่อหรือข้อมูล
ข่าวสารที่สรุปได้ว่าหากตัดสินใจแล้วเกิดความรู้สึกว่า คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่จะใช้ไป และมีสิ่งอานวยความ
สะดวกในการพักอาศัย การเดินทาง การกินอยู่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เป็นต้น

ในภาพรวม นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนนิยมเลือกเป้าหมายและวางแผนการเดินทางด้วยตัวเอง แต่ก็
สามารถกล่าวได้เช่นกันว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวอาเซี ยนที่ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัททัวร์ เช่น
จองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก หรือตั๋วเดินทางภายในประเทศแล้วเลือกที่จะเดินทางเองก็มีสัดส่วนสูงเช่นกัน
หากจาแนกกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวออกเป็น 23 ประเภท จะพบว่ากิจกรรมยอดนิยม 5 ลาดับ
แรกของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน ได้แก่ กิจกรรมช้อปปิ้ง เที่ยวชิมอาหารท้องถิ่น กิจกรรมบันเทิง เที่ยวชม
สถานที่ทางประวัติศาสตร์/อารยธรรม และกิจกรรมทางทะเล ตามลาดับ
เมื่อดูสัดส่วนประเทศและเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนเคยมีประสบการณ์เดินทางไปท่องเที่ยว
พบว่า 5 ประเทศแรก ได้แก่ ประเทศไทย (ร้อยละ 41.3) สิงคโปร์ (ร้อยละ 31.3) มาเลเซีย (ร้อยละ 25.1)
อินโดนีเซีย (ร้อยละ 14.8) และจีน (ร้อยละ 14.5)
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ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศท่องเที่ยวสาคัญในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย สามารถสรุปได้
ดังนี้
1. ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน มี
หลายด้าน ตั้งแต่ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย แหล่งท่องเที่ยวดึงดูดใจ กิจกรรมดึงดูดใจ แสงสียามค่าคืนมี
แหล่งช้อปปิ้งมากมาย อาหารอร่อย และโดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น
2. ประเทศไทยยังโดดเด่นในด้านมีแหล่งดาน้าสวยงาม มีโอกาสเป็นศูนย์การเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ และภาพรวมการท่องเที่ยวสร้างความรู้สึกได้ว่าเกิดความคุ้มค่า แต่ภาพลักษณ์ที่ประเทศอื่นๆ โดดเด่น
เหนือกว่าประเทศไทยก็มี หลายด้าน ตั้งแต่ภาพลักษณ์ด้านสื่อสารเข้าใจง่าย ความพร้อมของสิ่งอานวยความ
สะดวก เชี่ยวชาญกิจกรรมแต่งงานและฮันนีมูน กิจกรรมกีฬากอล์ฟ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และโดยเฉพาะ
ประเด็นภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และความเป็นประเทศท่องเที่ยวระดับหรูหรา ซึ่งประเทศไทยยัง
ต้องการการปรับปรุงพัฒนา
อ้างอิง
สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
www.tourism.go.th

