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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้ บริ ษทั โกทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด
บริษัท โกทูเกเธอร์ แทรเวล จํากัด GO TOGETHER TRAVEL CO.,LTD
ทีต่ ้งั 9/5-6 อาคารตั้งฮัว่ ปั ก ชั้น 8 ซอยศึกษาวิทยา ถ. สี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 (0) 2635-1255

http://www.gotogethertravel.com
3.2 ลักษณะการประกอบการ

บริ ษทั GO TOGETHER TRAVEL เปิ ดเป็ นบริ ษทั จัดนําเที่ยวประเภท INBOUND และ
OUTBOUND TOUR ใบอนุ ญาตเลขที่ 11/04509 ก่อตั้งขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2549 จนถึ ง
ปั จจุบนั เป็ นระยะเวลา 11 ปี เป็ นบริ ษทั บริ การการท่องเที่ยวโปรแกรมต่างประเทศและในประเทศ
โดยต่างประเภทจะเป็ นแถบยุโรป เอเชี ยกลาง แอฟริ กา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยงั รับจัด
แบบเหมากรุ๊ ป กรุ๊ ปส่ วนตัว กรุ๊ ป VIP โดยมีแพคเกจโปรแกรมท่องเที่ยวยุโรปหลากหลายเส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางฝรั่งเศส สวิสเซอร์ แลนด์ โปแลนด์ กรี ซ ออสเตรี ย ฯลฯ และได้รับความนิ ยมอย่าง
มากในเส้นทางสายตะวันออกกลาง เช่น อิหร่ าน อุซเบกิสถาน ตุรกี มอรอคโค โรมาเนี ย โดยมี
นายอภิวฒั น์ จิตปรารพ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
การท่องเที่ยวมายาวนาน ปั จจุบนั มีพนักงานรวมทั้งสิ้ น 14 คน
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3.3 แผนผังองค์ กรและการบริหารงานองค์ กร

อภิวฒั น์ จิตต์ปรารพ
กรรมการผูจ้ ดั การ

สุ ชาติ หวังเจริ ญ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

ฐณิ ตา ดอกบัว
Accounting Officer

นฑิยา หงสกุล
Operation

ชยุดา กิจสวัสดิ์
Operation

นิชาภา ศรี เมฒ

Operation

วิลาสิ นี ทองแสวง
Sale Executive

พชร ไวยกิจจา
Information Technology

เอกพัฒน์ โพธิ์ ประจักษ์
Sale Executive

จริ ยาวรรณ ใสกระจ่าง
Ticketing Officer

กุสุมา สี ดาจักร
Sale Executive

ผกาทิพย์ ยาดี
Sale Executive

มัทนี และสําราญ
Operation

เมธาวี เมฆอรุ ณ
Sale Executive
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3.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 นางสาวมาริ ษา อินทรสุ วรรณ ลักษณะงาน จัดเตรี ยมเอกสารและอุปกรณ์การออก
ทัวร์ โปรโมทโปรแกรมท่องเที่ยว บันทึกข้อมูลส่ วนตัวลูกค้า
3.4.2 นางสาวอัญชิ ษ ฐา สี โถ ลัก ษณะงาน ให้ข ้อมู ล โปรแกรมท่ องเที่ ยวแก่ลูก ค้าทาง
โทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์ มการขอวีซ่า จัดเตรี ยมเอกสาร และอุปกรณ์สาํ หรับออกทัวร์
3.5 ชื่ อและตําแหน่ งทีป่ รึกษา
นางสาวผกาทิพย์ ยาดี ตําแหน่ง SALE EXECUTIVE
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 หาปัญหาและตั้งหัวข้ อโครงงาน
ศึกษาปั ญหา ระดมความคิดและ เสนอหัวข้อโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่
ปรึ กษาพิจารณาถึงความเป็ นไปได้และความเหมาะสม
3.7.2 ตั้งหัวข้ อโครงงาน
ปรึ กษาอาจารย์และพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.7.3 ศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากโปรแกรมท่องเที่ยวเดิมของบริ ษทั เอกสารภายในบริ ษทั ใบ
แผ่นพับ และอินเตอร์ เน็ต เพื่อนํามาปรับใช้ในการทําโครงงานตามความเหมาะสม
3.7.4 จัดทําโครงงาน
จัดทํารู ปเล่มโครงงานที่ได้จากการศึกษา และค้นคว้า
พฤษภาคม 60

ขั้นตอนการดําเนินงาน

มิถุนายน 60

กรกฏาคม 60

ศึกษาปั ญหาและตั้งหัวข้อโครงงาน
ตั้งหัวข้อโครงงาน
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จัดทําโครงงาน

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

สิ งหาคม 60
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์
 คอมพิวเตอร์
 PRINTER
 โทรศัพท์มือถือ
3.8.2 ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม MICROSOFT WORD
 โปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT

