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บทที่ 1
ทีม่ าและความสํ าคัญ
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ในปั จจุบนั ตลาดด้านการท่องเที่ยวกําลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ประเทศไทย
สร้างรายได้จาํ นวนมหาศาลจากการประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คนไทยในปั จจุบนั มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น ส่ งผลให้
เกิ ดบริ ษ ัท จัดนําเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารแข่งขันทางการตลาดที่ สู งขึ้ นตามการเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
บริ ษทั โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด (Go Together Travel Company Limited) ก่อตั้งเมื่อวันที่
3 กรกฎาคม 2549 และได้รับใบอนุ ญาตจากสํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ในการประกอบธุ รกิ จ
ด้านการท่องเที่ ยว จัดนําเที่ ยว ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์ ศึกษาดู งานในต่างประเทศ เชี่ ยวชาญในการ
เดิ น ทางทุ ก มุ ม โลกโดยสารการบิ น ชั้ น นํ า ในแต่ ล ะทวี ป มี โ ปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วให้ เลื อ ก
หลากหลายเส้นทาง เช่น ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา ด้วยการบริ การที่เป็ นมืออาชี พ
ของบริ ษทั โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด ทําให้บริ ษทั มีฐานลูกค้าที่เคยใช้บริ การเดินทางท่องเที่ยวกับ
บริ ษทั กลับมาใช้บ ริ การใหม่อีกครั้ ง ลู กค้าส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ม ลู กค้าที่ เดิ นทางท่องเที่ ยวในยุโรป
รู ปแบบการท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวในเมืองที่มีความทันสมัยเป็ นประจํา จึงทําให้ลูกค้ามีความต้องการ
จะท่องเที่ยวในที่ที่มีความแปลกใหม่ ทางด้านสถาปั ตยกรรม วิถีชีวติ และวัฒนธรรม และเนื่ องด้วย
ช่ วงนี้ การท่องเที่ ยวทางฝั่งยุโรป ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ที่ เห็ นได้จากมีการก่ อการร้ าย
หรื อมีเหตุการณ์ ที่ทาํ ให้นักท่องเที่ ยวขาดความเชื่ อมัน่ ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวจึงมีความ
ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงและหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
ดัง นั้ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจในการจัด ทํา โครงการเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ทางเลื อ กให้ ก ับ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้อ งการเที่ ย วในที่ แ ปลกใหม่ แ ละมี ค วามหลากหลายทางด้า น
วัฒ นธรรม ประเพณี วิถี ชี วิต จึ ง ได้จดั ทํา โครงงานเส้ น ทางท่อ งเที่ ยว เยือ น 3 สถานเอเชี ย กลาง
(อุ ซ เบกิ ส ถาน เติ ร์ก เมนิ ส ถาน คาซัค สถาน) ซึ่ งอิ งจากโปรแกรมเดิ ม ของบริ ษ ัท มาปรั บ เปลี่ ย น
เส้นทางให้น่าสนใจมากขึ้น
เส้ น ทางนี้ เป็ นเส้ น ทางท่องเที่ ยว 3 ประเทศในแถบเอเชี ย กลาง ที่ ค บั คัง่ ไปด้วยความน่ า
หลงใหลทางวัฒนธรรม วิถีการใช้ชีวติ ในแบบเอเชียกลาง

2

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเพิ่มตัวเลือกโปรแกรมการท่องเที่ยวให้มีความแปลกใหม่
1.2.2 เพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค ที่มีความสนใจในการ
ท่องเที่ยวแปลกใหม่
1.2.3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้บริ ษทั
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 สื บค้นข้อมูลจากแผ่นพับ ข้อมูลจากโปรแกรมเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว หนังสื อคู่มือการ
เดินทางและเอกสารการท่องเที่ยวของบริ ษทั โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด
1.3.2 ปรึ กษา และสอบถามข้อมูลจากแผนกจัดเส้นทางท่องเที่ยว
1.3.3 ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 นักท่องเที่ยวที่ชอบโปรแกรมที่มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น
1.4.2 ตอบสนองความต้องการทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค
1.4.3 บริ ษทั มีรายได้เพิ่มขึ้น

