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กลบัมาอกีครั้งกบังาน “เที่ยว
ทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 20 
มหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่สดุ
ในประเทศ....ต้อนรับลมร้อน...
รองรบัช่วงวนัหยดุยาวในช่วงเดอืน
เมษายน และปิดเทอมใหญ่ของ
ครอบครวันกัท่องเที่ยวไทย 

สมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว 
(TTAA)  ทุม่ทนุจดัมหกรรมท่องเที่ยว
ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในประเทศ เพื่อ
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TOURISM TREND
 เกาะกระแสเทรนด์ท่องเที่ยวทั่วโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คึกคัก 

อีกครั้ง ในงาน “เที่ยวทั่วไทย... 
ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 20 ณ ศนูย์การ
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ ในวนัที่ 15-
19 กุมภาพันธ์ 2560 โดยระดม 
ผูป้ระกอบการที่อยูใ่นอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวหลายสาขา ร่วม
ออกงานกว่า 1,200 บธู 

ในงานนี้มี โปรโมชั่นทัวร ์ 
ตั๋วเครื่องบนิ ที่พกั ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อให้ผู ้เข้า 
ชมงานได้เลอืกแพคเกจด ีๆ ราคา
พเิศษมากมาย และส�าหรบัท่านที่
ต้องการข้อมลูท่องเที่ยวของแต่ละ
ประเทศ งานนี้มีองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวมาร่วมออกบธู ผูเ้ข้า
ชมงานสามารถปรึกษาเส้นทาง 
การเดนิทางและรบัข้อมลู ได้จาก
หลากหลายประเทศ
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MESSAGE FROM THE PRESIDENT

AGENTS’ EDUCATIONAL TRIP (AET)

TTAA TRAINING PROGRAMMES
T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N  T H A I  T R A V E L  A G E N T S  A S S O C I A T I O N

ท่านสมาชิก TTAA ที่นับถือ
หวังว่าคงไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวค�าว่าสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกท่าน และขอ

ถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีขวัญก�าลังใจเต็มเปี่ยมที่จะฝ่าคลื่นลมที่อาจถาโถม
เข้ามากระทบธรุกจิของท่านได้อย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งครบั

ปีใหม่มักจะมาพร้อมกับการคาดการณ์ และความหวังใหม่ ๆ เสมอ TTAA 
News ฉบับนี้จึงมุ่งโฟกัสมาที่การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจท่องเที่ยวของ 
นกัวชิาการ และกูรูในวงการท่องเที่ยว รวมทั้งบทสมัภาษณ์สมาชกิ TTAA ซึ่งต่างมี
ความเชื่อมั่นตรงกันว่า ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร คนไทยยังคงเดินทาง
ท่องเที่ยวอยู่ตลอด และจ�านวนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ธรุกจิท่องเที่ยวยงัมโีอกาสที่
จะเติบโตอีกมาก แต่โอกาสจะเป็นของผู้ที่สามารถปรับตัวได้เร็วและรู ้เท่าทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน เชญิพลกิอ่านได้เลยครบั 

แล้วพบกนัฉบบัหน้าครบั

October 2016
- อบรม “รูล้กึ รูจ้รงิ..ย่ืนวซ่ีาออสเตรเลียอย่างไรให้ผ่านฉลยุ” โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก Ms. Alison Garrod Counsellor (Immigration and 

Border Protection), Mr. Christian Cannock Second Secretary 

(Immigration and Border Protection) Australian Embassy 

Bangkok และคณะผู้ติดตาม มาให้ข้อมูลและกฏเกณฑ์การยื่นวีซ่า 
แก่ผูเ้ข้าอบรมจ�านวนรวม 55 ท่าน เมื่อวนัที่ 13 ตลุาคม 2559 

ศภุฤกษ์ ศูรางกูร
นายกสมาคมไทยบรกิารท่องเที่ยว

การจัด Agents’ Educational Trip (AET) เป็นกิจกรรมที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมเดินทางส�ารวจเส้นทาง 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยงัไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการส่งเสรมิการขายให้แก่สมาชิก โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัด AET ขึ้นหลายเส้นทาง
จากหลายประเทศ อาทเิช่น

Agents’ Educational Trip ร่วมงาน Jogja EATOF Travel Mart (JETM) 
2016 และส�ารวจเส้นทางท่องเที่ยว ณ ประเทศอนิโดนเีซยี ระหว่างวนัที่ 
20 - 27 ตลุาคม 2559 จ�านวนผู้เดนิทาง 16 ท่าน 

Agents’ Educational Trip เจาะลึกเมืองจางฮว้า เจียอี้  
ไถหนาน เกาสง ผิงตง ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23 - 28 
พฤศจกิายน 2559 จ�านวนผู้เดนิทาง 50 ท่าน 

November 2016
- อบรมหัวข้อ “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร โดย 
ได้รับเกียรติจาก คุณพิภพ พานิชภักดิ์ กูรูแถวหน้าด้านการ 
ถ่ายภาพ  และผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยที่ถ่ายท�า
ด้วยโทรศพัท์มอืถอื มาให้ความรู้แก่ผู้รบัการอบรมจ�านวนรวม 49 
ท่าน  เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2559 

ทีมยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม สมาคม TTAA 
น�าโดยประธานทีม คุณสุนันทา เอื้ออ�าพน ยังคงเดินหน้าจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัสมาชกิ ดงันี้

- อบรมเทคนิคการท�าทัวร์เรือส�าราญ จาก 5 บริษัทชั้นน�า

ได้แก่ บริษัท Regale International Travel จ�ากัด, บริษัท 

Siam Express Travel Services จ�ากัด, บรษิทั Super Star 

Vacations จ�ากดั, บริษัท Travel Elements จ�ากัด, บริษัท 

Joyful Holidays จ�ากัด มาให้ความรู ้แก่ผู ้รับการอบรม 
จ�านวนรวม 53 ท่าน 

- อบรมและฝึกปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น” ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้ความรูถ้งึโรคใหม่ๆ 
อบรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเอง 
ได้อย่างถูกวธิแีละอย่างทนัท่วงท ีเข้ารบัใบประกาศนยีบตัรรบัรอง
ผ่านการฝึกอบรม จ�านวนรวม 95 ท่าน ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจกิายน 2559

December 2016
- อบรม “Up To Date Australia” โดยได้รบัเกยีรตจิาก 
1. Mr. Takashi Maeda Director of Business Development - 

International

2. Mr. Tomohisa Nobunaga Sales Manager – Japan, Korea 

& Thailand

3. คุณจิรวด ีพงษ์นุเศรษฐ์ศริ ิจากบริษทั Australian Attractions Asia  

4. คุณเรืองวิทย์ สว่างแก้ว จากบริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จ�ากัด 

5. คณุสขุสนัต์ ชแูสง จากบริษัท วคิตอรี ่แทรเวล เซน็เตอร์ จ�ากดั

โดยมผู้ีรบัการอบรมจ�านวนรวม 186 ท่าน เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2559

- อบรมหัวข้อ “ธรุกจิน�าเทีย่ว: เสียภาษอีย่างไรให้ถูกต้อง” โดยได้
รบัเกยีรตจิาก อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, อธิบดีกรมสรรพากร และ

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยมผีู้เข้า
ร่วมอบรมรวม 378 ท่าน เมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 

- อบรมหัวข้อ “เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา” 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก Beeline Tour & Travel Co., Ltd, Eastern 

Pearl International Travel & Trading Co.., Ltd  

โดยมผีู้รบัการอบรมจ�านวนรวม 62 ท่าน เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559
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การประชมุ FATA and ASEANTA ซึ่งจดัขึ้นที่ โรงแรม Lotte Seoul  
กรุงโซล ประเทศ เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 
โดยมคีณุวชริา วชิยัวฒันา เป็นตวัแทนเข้าร่วมประชมุ

สมาคมฯ ได้รบัเชญิให้เข้าร่วมงาน Hainan Tourism Presentation 
in Thailand 2016 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวไหหล�า ในวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 ณ โรงแรมอมาร ีวอเตอร์เกท กรงุเทพฯ 

TTAA เข้าร่วมงานส่งเสรมิการท่องเที่ยว
เฉินตู เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ 
ห้องประชุม Ubonchard ชั้น 3  โรงแรม 
 swissotel le concorde bangkok  

TTAA น�าสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเมอืงจางเจยีเจี้ย มณฑลหหูนาน 
ประเทศจนี วนัที่ 8 ธนัวาคม 2559 ณ โรงแรม
ฮลิตนั สขุมุวทิ กรงุเทพ

ผู ้จัดการทั่วไปและผู ้แทนจาก China 
Air l ines เข ้าพบคณะกรรมการสมาคมฯ 
เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2559

“คงต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินธุรกิจไปเรื่อย ๆ ดูที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าเรามากขึ้น อย่างเดี๋ยวนี้ภาคของธุรกิจการบิน ตั๋วเครื่องบินแบบ
โลว์คอสต์กม็มีากขึ้น เราเองท�าธรุกจิท่องเที่ยวจะจ�าหน่ายตั๋วกค็่อนข้าง
ล�าบากอยู่เหมอืนกนั กค็่อย ๆ เรยีนรู้สิ่งใหม่ ๆ กนัใหม่ มกีารหาข้อมูล 
เปรยีบเทยีบ เชค็ราคาจากเวบ็ไซต์ เสาะหาผลติภณัฑ์ที่ลกูค้าไม่สามารถ
เข้าถึงได้เอง ส่วนการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะต้องลดขนาดของ
บริษัทลง ไม่ว่าจะด้วยจ�านวนของพนักงานที่ลดน้อยลงหรืออะไรก็ตาม 
เพราะสมัยนี้เอกสารด้านธุรการต่าง ๆ ก็ท�าผ่านโซเชียลมีเดียกันเสีย 
ส่วนมาก เรากต้็องหนัมาโปรโมตสิ่งต่าง ๆ ผ่านเพจเฟซบุก๊ อนิสตาแกรม
กนับ้าง เมื่อลกูค้ายคุดจิติอลมกีารปรบัช่องทางการรบัข้อมลูข่าวสารแล้ว 
ตวับรษิทัเองจะไม่ปรบัตวัได้ยงัไง”    

ความม่ันใจของผู้ประกอบการและการปรับตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคการตลาดดิจิตอล

01 วิรัช ฉัตรไชยกิจ 
MANAGER DIRECTOR
บริษัท มาร์โค เวิล์ด ทัวร์ จ�ากัด

02 กมลเนตร คณานุวัฒน์ 
MANAGING DIRECTOR 
TRAVELMATE
INTERNATIONAL

03 ธัญญา พีรโภคิน 
EXECUTIVE DIRECTOR 
SIAM EXPRESS TRAVEL 

04 วาริธร ศิริสัตยะวงศ์ 
ผูบ้ริหารงานวจิยั
บรษิทั ศนูย์วจิยักสกิรไทย จ�ากดั 

05 สมเกียรติ รุ่งทวีผล
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ากัด

“บรษิทัของเราจะดูแลเรื่อง INCENTIVE TOUR ซึ่งจะมฐีานลูกค้าประจ�า 
โดยส่วนตวัแล้วเลยค่อนข้างอุ่นใจ ถงึธรุกจิของเรา ในภาคส่วนของกรุ๊ป
เหมาจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงมากนัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของไอทีให้มากขึ้น ต้องรู้จักการโปรโมต
ผ่านทางออนไลน์ทั้งเวบ็ไซต์และเฟซบุก๊ เพื่อรองรบัลูกค้า กลุม่คนรุน่ใหม่
ที่ทางบรษิทัต้องปรบัตวัให้ได้ในระดบัหนึ่ง”

“ในยคุที่ลกูค้าหรอืนกัเดนิทางเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายขึ้นทั้งข้อมลูของสถานที่
ที่เป็นจุดหมายปลายทาง ตามมาด้วยเรื่องของพาหนะ ค่าตั๋วเดินทาง 
ค่าที่พกั สิ่งที่เอเยนต์หรอืบรษิทัท่องเที่ยวต้องน�ามาปรบัใช้เพื่อความอยูร่อด
ของธุรกิจท่องเที่ยวก็คือความรู้ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสินค้า การให้บริการ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะบรษิทัทวัร์หรอืบรษิทัน�าเที่ยว คณุจะต้องมคีวามเชี่ยวชาญ

ในการให้ข้อมูลเชิงลึกมาก ๆ เพราะลูกค้าของเราก็มีหลากหลายแบบ 
อย่างกลุม่บางกลุม่ที่วยัรุน่หน่อยเขากต้็องการแบค็แพค็ ส่วนบางกลุม่ที่
เป็นผูใ้หญ่หน่อยเขากต้็องการความเพยีบพร้อม เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการ
จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการในจุดนี้มากขึ้น เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม เราต้องรู้ลึก
กว่าพวกเขา เพราะสมัยนี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถหาข้อมูลใหม่ ๆ 
ได้เพยีงปลายนิ้วคลกิ และยิ่งถ้าเรามกีารบรกิารที่ดดี้วย บรษิทัของคณุ
กจ็ะเพิ่มศกัยภาพก้าวทนัตลาดในโลกยคุดจิติอลแบบสบาย ๆ” 

“ในเรื่องของความเชื่อมั่น จากพฤตกิรรมของนกัท่องเที่ยวทเีปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นตวัแปรส�าคญั แน่นอนว่าสายการบนิ
โลว์คอสต์แอร์ไลน์สมกีารแข่งขนักนัมากขึ้น เพราะราคาถกูลง ซึ่งกม็ผีล
ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะด�าเนินไปในทิศทางที่เติบโตขึ้น ส่วนเรื่อง
ของการปรบัตวั พอเรารูเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเลย
คอืการค้นคว้าหาข้อมลู เพื่อที่จะมาพฒันาสนิค้าขององค์กรให้สอดคล้อง
กันไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีหลายคาแร็กเตอร์มาก เราก็ต้องมาวิเคราะห์อีก
ว่าตลาดท่องเที่ยวน่าจะไปในทิศทางไหน คนกลุ่มไหนชอบอะไร แล้ว
ค่อย ๆ  ต่อยอดเพิ่มมลูค่าของแพก็เกจสนิค้าด้วยการสร้างความแตกต่าง
ใหม่ ๆ ให้เกดิขึ้น”

“การเดนิทางท่องเที่ยวเตบิโตทกุปี เพยีงแต่ว่าการเตบิโตนั้นจะอยูใ่นส่วนไหน 
ธรุกจิการท่องเที่ยว OUTBOUND การตลาดเตบิโตขึ้นแน่นอน แม้จะเจอะ
เจอวกิฤตการณ์กนัอยู่ทกุ ๆ ปี แต่เปอร์เซน็ต์การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ก็ยังคงด�าเนินไปในทิศทางที่ดี คิดว่าในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปก็คงต้องน�า
กลยทุธ์ต่าง ๆ มาปรบัใช้กนั ตามมาด้วยการพฒันาบคุลากรให้ก้าวทนั
ความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความคดิ เปลี่ยนมมุมอง แล้วดงึจดุแขง็เรื่อง
การบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ถ้าพัฒนา
ตรงนี้ได้ ปัจจยัส�าคญัใหม่ ๆ  อย่างเรื่องของเทคโนโลยจีะตามมาเอง เรา
จะสามารถใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อย่างเตม็ที่” 

ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเมอืงเซนได ภมูภิาคโตโฮะค ุ
จ�านวน 8 ท่าน เข้าพบคณะกรรมการสมาคม วนัที่ 11 มกราคม 2560 
ณ ห้องประชมุ 30 ปี TTAA

การประชมุชมรมไทยบรกิารท่องเที่ยวส่วนภูมภิาค ภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อรบัฟังข้อมูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ในการด�าเนนิ
ธรุกจิ อาทเิช่น พรบ.ธรุกจิน�าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2559, การ
ขึ้นทะเบยีนผูน้�าเที่ยว  วนัจนัทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชมุ
วลยั 3 โรงแรมหาดใหญ่รามา

Ke i s e i  E l e c t r i c  
Railway จ�ากดั จ�านวน 30 
ท ่ า น  เ ข ้ า พ บ ค ณ ะ
กรรมการสมาคม จ�านวน 
10 ท่าน วนัที่ 19 มกราคม 
2560 ณ ห ้องอาหาร 
ญี่ปุ ่นคิสโซะ โรงแรม
เดอะเวสทิน แกรนด ์ 
สขุมุวทิ
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MR.JOHN KOLDOWSKI
HEAD OF THE SERVICE
INNOVATION &
DEVELOPMENT UNIT,
THAMMASAT UNIVERSITY
ADVISOR TO CEO OF PACIFIC ASIA
TRAVEL ASSOCIATION (PATA)

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องเทรนด์การท่องเที่ยวโลกและทิศทางธุรกิจ
การท่องเที่ยวในปี 2560 ครั้งนี้ ได้รบัเกยีรตจิาก MR.JOHN KOLDOWSKI 
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบริการแห่งวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และที่ปรกึษาพเิศษของผูบ้รหิารสงูสดุของสมาคมการเดนิทาง
แห่งเอเชยีแปซฟิิก ซึ่งเริ่มต้นให้ข้อมลูความรู้ในเรื่องของแนวโน้มหรอืทศิทาง
การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผ่านข้อมูล 
ทางสถติ ิดชันชีี้วดัด้านตวัเลข โดยพบว่าสถติขิองนกัท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทาง 

มาท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ในแถบทวีปเอเชีย (รวมถึงภูมิภาคเอเชีย
แปซฟิิก) มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เอเชยีใต้ และ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงเหนอืกม็เีปอร์เซน็ต์การเดนิทางเข้ามากว่า 303 ล้านคน 
โดยเพิ่มขึ้นปีละ 8 เปอร์เซน็ต์ หรอืราว ๆ 24 ล้านคน ซึ่งนบัเป็นสญัญาณ
ที่ดีที่บ่งบอกได้ว่าเอเชียมีทิศทางการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน 
และมีทีท่าว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ส�าหรับประเทศไทยกลุ่ม 
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจ�านวนมากนั้น ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาว
รัสเซียและนักท่องเที่ยวชาวจีน นอกจากเปอร์เซ็นต์การท่องเที่ยวที่ 
คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นแล้ว ทางฝั่งของธุรกิจการโรงแรมจะมีความ 
หลากหลายมากขึ้นด้วย เมื่อ HOTEL SECTOR ราคาเฉลี่ยของห้องพกัจะ
ต�่าลง อนัเนื่องมาจากรูปแบบที่พกัที่มใีห้เลอืกใช้บรกิารมากขึ้น ไม่เพยีงแต่
เฉพาะโรงแรมอกีต่อไป อาท ิคอนโดมเินยีม อพาร์ทเมนท์ โฮสเทล โฮมสเตย์ 
เป็นต้น เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส�าคัญที่ประเทศไทยควรน�ามาใช้ในเรื่องของ
การบริหารงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงมีความจ�าเป็นต้อง
เฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะมาท�า
หน้าที่คอยให้บรกิาร เพื่อเตรยีมความพร้อมในการต้อนรบั รองรบันกัท่องเที่ยว
ที่จะเดนิทางมาเยอืนมาประเทศไทยอกีจ�านวนมากให้ได้รบัความประทบัใจ
มากที่สดุ ส่วนเทรนด์การท่องเที่ยวของกลุม่คนรุน่ใหม่ (GEN Y) ยคุดจิติอล 
ส่วนใหญ่แล้วมักหาข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เพราะสามารถตัดสินใจ 
จบกระบวนการจองการซื้อผ่านระบบได้อย่างรวดเรว็ ความคาดหวงัในการ
เลอืกซื้อสนิค้าและการบรกิารจงึเป็นไปในลกัษณะที่ต้องคุ้มค่า ครอบคลมุ
ทุกความต้องการ อีกทั้งยังนิยมจับจ่ายในรูปแบบของ NON PACKAGE 
มากกว่า PACKAGE ด้วยเหตุผลที่ว่าการแยกซื้อ-แยกใช้บริการแต่ละส่วน 
เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบนิเองต่างหาก จองที่พกัจ่ายที่พกัด้วยตนเองต่างหากนั้น
จะได้รับการบริการที่ตรงใจ ตรงความต้องการของตนเองมากกว่า เมื่อผู้
ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมรู้อย่างนี้แล้ว เห็นทีจะต้องมี
การน�าไปปรบัประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มฐานกลุม่เป้าหมาย ผู้บรโิภค
กลุ่มใหม่ในการที่สร้างรายได้ให้กบับรษิทันั่นเอง    

เศรษฐกิจไทยปี 2560 กับธุรกิจท่องเที่ยว 
OUTBOUND และ AIRLINES TICKETING
การคาดการณ์เศรษฐกิจไทย และธุรกิจท่องเที่ยว 
OUTBOUND ในปี 2560 โดย นางสาววาริธร ศิริสัตยะวงศ์
ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก: ความกงัวลต่อเศรษฐกจิโลกเริ่มคลี่คลาย 
แต่ยังต้องติดตามผลจากแนวนโยบายทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐฯ ต่อทิศทางการค้าการลงทุนของโลกในปี 2560 รวมทั้งความเสี่ยง
ทางการเมอืงในภมูภิาคยโุรปและเศรษฐกจิจนีที่คาดว่าจะเตบิโต ชะลอลง
ต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกอาจยังฟื้นตัวช้า ส่วนครึ่งปีหลัง การส่งออกขยายตัว 
เลก็น้อย และการท่องเที่ยวน่าจะขยายตวัดขีึ้น

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย: ทยอยฟ้ืนตวัต่อเนื่องอย่างช้า ๆ  ในปี 2560 
คาดหวังการลงทุนเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และการไหลออกของเงนิทนุ จากการปรบัขึ้นดอกเบี้ยของสหรฐัฯ อาจส่งผล
ให้สภาพคล่องในระบบการเงนิไทยทยอยตงึตวัขึ้น

แนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย
ตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศปี 2560: ในปี 2560 คนไทยเที่ยว

ต่างประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.35 ล้านคน โดยตลาดที่ขยายตัวดีคือ 
ตลาดเอเชียตะวันออก โดยประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง 
ยอดนยิม

เป็นที่น่าจบัตามองไม่น้อยส�าหรบัเทรนด์การท่องเที่ยวโลกครั้งใหม่ที่
ก�าลงัจะเกดิขึ้นในปี 2560 กบัยคุสมยัที่อะไร ๆ กด็ูจะรวดเรว็ฉบัไวไปหมด 
และด้วยพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่าบรรดานกัท่องเที่ยว นกัเดนิทาง
ย่อมส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัว
ตามไปด้วย เพื่อให้ผูป้ระกอบการธรุกจิการท่องเที่ยวหรอืกลุม่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ทกุภาคส่วนได้ก้าวทนัตามการตลาดยคุดจิติอล สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่เข้ามา
มอีทิธพิลอย่างมากในการสร้างมลูค่าให้แก่สนิค้าและการบรกิาร ส่วนจะมี
ประเดน็ใดที่น่าตดิตามบ้างนั้น TTAA NEWS ฉบบันี้เราขอน�า ผลสรุปจาก

การสัมมนาสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 

2560 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ 
มาน�าเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ เตรียมพร้อมรับ 
ปรบัใช้ให้ธรุกจิบรกิารท่องเที่ยวของไทยเตบิโตมากขึ้นในอนาคต

จดุหมายปลายทางท่องเทีย่วยอดนยิม: ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ
ในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกกว่า 74% ส่วนประเทศอื่น ๆ 26%

ช่วงเวลาท่ีนิยมเดินทาง: วันหยุดช่วงเทศกาล 44% วันธรรมดา 
32% และวนัหยดุสดุสปัดาห์ 24%
ระยะเวลาการวางแผนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ: มากกว่า 2 เดือน 
39% ต�่ากว่า 1 เดอืน 35% 1-2 เดอืน 26% 
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ: 53% เดินทางด้วยตนเอง 
47% ซื้อแพค็เกจทวัร์ 53%

การท�าตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจทั้งโรงแรม 
สายการบนิ และบรษิทัน�าเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยเดนิ
ทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น พฤตกิรรมการใช้ชวีติของคนรุน่ใหม่ที่เปลี่ยนไป หนนุ
การเตบิโตของการท่องเที่ยว และแน่นอนว่าว่าสื่อออนไลน์มอีทิธพิบต่อการ
ตดัสนิใจเดนิทางท่องเที่ยวมากที่สดุด้วยจ�านวน 28%

ความท้าทายของธุรกิจจ�าหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในปี 
2559-2560 โดย นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล
รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ากัด

การเข้าถึงของเทคโนโลยีท�าให้คนตัดสินใจซื้อการบริการได้ทันท ี
ยคุปัจจบุนัคนซื้อของด้วย EMOTIONAL มากกว่า RATIONAL เพราะฉะนั้น
การตัดสินใจซื้อของด้วยเหตุและผลไม่มีอิทธิพลได้เทียบเท่ากับอารมณ์
ความรู้สกึ ณ เวลานั้น ทกุอย่างตดัสนิใจผ่านมอืถอืได้ทนัท ีแอปพลเิคชั่น
สั่งจ่ายผ่านมอืถอืเข้ามามบีทบาทอย่างยิ่งในวถิชีวีติของผูค้นโลกยคุดจิติอล 
เพราะฉะนั้น TRAVEL AGENCY ถ้าตามไม่ทนัเราจะพลาดโอกาสส�าคญั ๆ 
โดนยื้อแย่งกลุม่ลกูค้าไป มองว่าต่อไปผู้ประกอบการธรุกจิในด้านนี้จะท�างาน
หนกัขึ้น เพราะการแข่งขนัสงู ทกุบรษิทัต้องรองรบัการให้การบรกิารต่าง ๆ 
ผ่านมอืถอื รองรบัอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่โตขึ้น ธรุกจิจงึจะอยูไ่ด้

เครื่องมอืการสื่อสารในโลกของดจิติอลมกีารตดัสายการผลติให้สั้นลง 
ท�าให้ลูกค้ามขี้อมูลมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ลดทอนบทบาทส่วนกลางซึ่งกค็อื
กลุม่ผูป้ระกอบการการท่องเที่ยว และนี่กอ็าจจะนบัเป็นอปุสรรคของผู้ที่ท�า 
TRAVEL AGENCY 

ก้าวเข้าสู่บรบิทใหม่ของการตลาดแบบ 4P ไม่เฉพาะแต่ PRODUCT 
ท�าอย่างไรให้สนิค้าเราเป็นที่น่าสนใจ ท�าอย่างไรให้เกดิความแตกต่าง การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคดิจิตอลท�าให้เราต้องหันมามอง PLACE 
หรือช่องทางการจัดจ�าหน่ายด้วย การใช้สื่อออนไลน์ก็ถือเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่จะดงึคนเข้ามาใช้บรกิาร แต่สิ่งที่ส�าคญักว่าเครื่องมอืหรอืช่องทางการ
สื่อสารกค็อืบคุลากร HUMAN TOUCH ยงัคงมอีทิธพิล เป็นหวัใจของการ
ให้การบริการอยู่ทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้
เปลี่ยนไปเร็ว ท�าอย่างไรให้ทักษะของบุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนา 
สามารถปิดการขายผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าอย่างไร
กไ็ด้ให้ RETAIL กบั WHOLE SALE เดนิควบคู่กนัไปได้ แล้วสร้างเครอืข่าย
ในลกัษณะของการแชร์มากยิ่งขึ้น
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WHAT’S ON!GLOBAL TOURISM TREND

ผู้เชี่ยวชาญด้านรวบรวมข้อมูลของ Book-
ing.com ได้เปิดเผย 8 เทรนด์การท่องเที่ยวในปี 
2560 โดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากข้อมูลจ�านวน
มหาศาล ค�าบอกต่อจากผู้เดนิทาง ความคดิเหน็ 
สไตล์เดนิทาง รวมทั้งข้อมูลเชงิลกึ

1. ข้อมูลทั้งหลายอยู่แค่ปลายนิ้ว
ผู้เดินทางกว่าร้อยละ 44 คาดหวังว่าจะ

สามารถวางแผนการพกัผ่อนได้ในเพยีงไม่กี่ขั้นตอน
ผ่านสมาร์ทโฟน คาดว่าจะใช้แอปพลิเคชั่น 
ด้านเดนิทางบ่อยขึ้นในปีหน้า ใช้เทคโนโลยเีพื่อ
ขจดัปัญหาทั้งหลายระหว่างเดนิทาง
2. ไปท�างาน (แล้วเที่ยวต่อ)

ในปี 2560 จะพบว่าเส้นแบ่งระหว่าง 
การท�างานและการพักผ่อนจะหายไป โอกาส
เที่ยวระหว่างไปท�างานจะมีเพิ่มมากขึ้นจาก 
ผู้เดนิทางทั่วโลกกว่าร้อยละ 40 นกัท่องเที่ยวได้
วางแผนยืดระยะเวลาเดินทางเพื่อใช้เวลา 
เพิ่มเตมิส�าหรบัท่องเที่ยวในจดุหมายนั้นๆ 

3. จิตวิญญาณนักส�ารวจ
ปี 2560 จะเป็นปีที่มผีู้เดนิทางจ�านวนมาก

สวมวิญญาณนักส�ารวจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 
โดยร้อยละ 45 เลอืกจดุหมายที่ผจญภยัยิ่งกว่าเดมิ 
ร้อยละ 47 ต้องการไปส�ารวจมมุโลกที่ไม่เคยไป
มาก่อน ร้อยละ 56 ต้องการเดนิทางเพยีงล�าพงั
บ่อยขึ้น โดยพบได้มากในเหล่าผู้เดินทางจาก
ประเทศบราซลิ อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา จนี และไทย 
4. กายใจและจิตวิญญาณเป็นหนึ่ง

การเดนิทางถอืเป็นการปรบัสมดลุความสงบ
ให้แก่ชวีติ ผูเ้ดนิทางร้อยละ 48 กล่าวว่าการเดนิทาง
เป็นช่วงเวลาที่สามารถสะท้อนและได้ใช้ไลฟ์
สไตล์ที่ดีขึ้นกว่าปกติ ให้ความส�าคัญกับทริป 
ด้านสขุภาพ ซึ่งเน้นการสร้างความสมดลุแก่กาย
และใจ
5. รักษ์ธรรมชาติ

มีผู้เดินทางร้อยละ 36 วางแผนที่จะเลือก
ที่พกัซึ่งเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ร้อยละ 39 
สนใจสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เที่ยวไม่ตกเทรนด์!! 8 เทรนด์การท่องเที่ยว ปี 2560
ธรรมชาต ิสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เหน็ว่าผู้คนสนใจ
ท่องเที่ยวพร้อมค�านงึถงึวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม
6. ความพึงพอใจอันเรียบง่าย

จากผลส�ารวจพบว่าผู้เดินทางร้อยละ 58 
วางแผนใช้จ่ายระหว่างเดินทางปี 2560 โดยให้
ความส�าคญักบัประสบการณ์ที่จะได้รบัมากกว่า
การซื้อสิ่งของ เหน็คณุค่าของช่วงเวลาสั้น ๆ  และ
ความสขุเรยีบง่ายของการเดนิทาง
7. มนุษยสัมพันธ์

ผู้เดินทางร้อยละ 42 ยืนยันว่าจะไม่เลือก
ที่พักที่พนักงานไม่เป็นมิตรหรือไม่ให้ความ 
ช่วยเหลอืเท่าที่ควร 
8. สู่จุดหมายเหนือจินตนาการ

ผู ้คนจ�านวนกว่าร ้อยละ 44 วาดภาพ
อนาคตว่ามนุษย์จะสามารถไปพักผ่อนใน 
กาแลก็ซี่อนัไกลโพ้นหรอืใต้ทะเลลกึ แม้การท่อง
อวกาศยังคงอยู่ในขั้นพัฒนา เพื่อให้เกิดการ 
เดนิทางทางอากาศในอนาคต

ที่มา : www.manager.co.th

ธุรกิจท่องเที่ยว OUTBOUND ในปี 2560 
จะต้องปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
โดย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบัน

จ�านวนนักท่องเที่ยว: จ�านวนนกัท่องเที่ยวโลก ประมาณ 1,200 ล้านคน 
จ�านวนนักท่องเที่ยวไทย ปี 2015 จ�านวน 6,794,432 คน (PACKAGE 
1,811,174 NON PACKAGE 4,983,153)
ค่าใช้จ่าย: จ�านวน 5,725.24 บาท ต่อเฉลี่ย 4.03 วนั
การค้นหาข้อมลูการท่องเท่ียวและการให้บรกิารต่าง ๆ :   มกีารสบืค้น
ผ่าน GOOGLE BY MOBILE มากกว่า DESKTOP โดย FIN TECH มบีทบาท
กบัผู้บรโิภคมากขึ้นอย่างรวดเรว็
รูปแบบการเดินทาง: ผู้คนนยิมเดนิทางด้วยตนเองมากขึ้น

กลยุทธ์หรือสิ่งส�าคัญท่ีน�าไปปรับใช้ในภาคการบริหารธุรกิจ
ท่องเที่ยว
3 STEPS TO SUCCESS WITH DIGITAL MARKETING 

3 ขั้นตอนก้าวสู่ความส�าเร็จไปกับการตลาดยุคดิจิตอล

CREATE STRATEGY: VISION, DEFINE TARGET, OUTLINE YOUR 
GOAL, PLAN AND IMPLEMENT THE MARKETING TACTIC TO ACHIEVE 
THOSE WHERE YOUR AUDIENCE IS. ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็? 
สิ่งส�าคัญที่สุดคือเราต้องก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของ 
การตลาด เป้าหมายของลกูค้า จากนั้นก�าหนดทศิทางที่จะด�าเนนิสูเ่ป้าหมาย 
รวมไปถงึภาคปฏบิตัทิี่จะท�าอย่างไรให้เกดิขึ้นจรงิ
TAKE MULTIPLE CHANNEL ACTION:  DIGITAL ASSET HUB, SOCIAL 
NETWORK, MOBILE, SEO, EMAIL MARKETING, PAID DIGITAL 
MARKETING. ควรเลือกใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เครื่องมือ
ดิจิตอลอย่างเดียวอาจไม่พอ เราต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กควบคู่กันไปด้วย 

ท�าอย่างไรให้เกิดการแสดงผลลัพธ์อย่างครอบคลุมที่สุดบนโลกออนไลน์ 
ท�าอย่างไรให้เกดิการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ให้ได้ 
MONITOR MEASURE AND MODIFY, PERSIST THAT WORK

คนยุคใหม่ต้องใช้ GOOGLE ANALYTICS (ตัวชี้วัด บ่งบอกเทรนด์ทั่วโลก 
บนโลกดิจิตอล) ให้เป็น เพราะเป็นเครื่องมือที่เราไม่ต้องลงทุนใด ๆ เลย 
ไม่ต้องจ้างบริษัทที่เขารับให้ค�าปรึกษา ซึ่งข้อดีของเครื่องมือตัวนี้ จะคอย 
อปัเดตเทรนด์ใหม่ ๆ  ให้เราอยู่เสมอ เช่น ตอนนี้กระแสอะไรที่ก�าลงัมาแรง
ที่สดุบนโลกโซเชี่ยล บนโลกดจิติอล เป็นต้น

ทิศทางการปรับตัว
FIT & FIRM SIZING: ใช้เครื่องมอืสื่อสาร DIGITAL TOOLS เพื่อให้เกดิ
การตอบสนองที่รวดเรว็ในการ ให้บรกิารลูกค้าหรอืนกัท่องเที่ยว
QUICK RESPONSE SERVICE: มกีารบรกิารที่คล่องตวั รวดเรว็ ว่องไว 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
STP MARKETING: ใช้เครื่องมอืทางการตลาดที่วเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบั
การแบ่งส่วนตลาด ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะน�ามาใช้ในประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
เพื่อให้ธรุกจิบรรลเุป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วย SEGMENTATION 
การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งเพื่อให้เหน็ตลาดที่ชดัเจนก่อน
ที่จะก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย TARGETING การก�าหนดตลาดเป้าหมายหรือ
กลุ่มผู้ใช้การบรกิาร และ POSITIONING การวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์ โดย
จะต้องมกีารพจิารณาเรื่องจดุเด่นของผลติภณัฑ์ คณุภาพ รปูลกัษณ์ รปูแบบ 
ราคาของผลติภณัฑ์ การใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ ซึ่งปัจจยัเหล่านี้จะต้อง
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าหรือด้อยกว่า เมื่อ
วเิคราะห์เสรจ็สิ้นเราจะสามารถทราบได้ว่าผลติภณัฑ์ของเราอยู่ในต�าแหน่งใด
ในตลาด หรืออาจสร้างแผนภาพเพื่อให้เห็นต�าแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว 
จะต้องทราบให้ได้ว่าตอนนี้ลูกค้าเราคือใคร และเราควรท�าตัวอย่างไร 
ให้เหมาะสมกบัตลาดที่เรามี
DATA BASE MANAGEMENT: การรู้ระบบ ฐานข้อมูลลูกค้าของเรา
เองให้ครอบคลุม คือความละเอียดที่แต่ละบริษัทจะต้องทราบแล้วน�ามา
วางแผน เพื่อให้เกดิ TRAVEL PLANNING ที่ด ี
NETWORKING AND SHARING: สิ่งที่ส�าคัญที่สุด หมดยุคที่จะมา
แข่งขนักนัเองแล้ว หนัมาจบัมอืแล้วเดนิหน้าไปด้วยกนั อยู่บนแพลตฟอร์ม
เดยีวกนั เมื่อนกัท่องเที่ยวมมีากขึ้น ยคุสมยันี้เดนิทางกนัง่ายขึ้น ตวั TRAVEL 
AGENT ก็ต้องท�าหน้าที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด อ�านวยความสะดวก 
ให้ได้มากที่สุด แล้วอาศัยความถนัดของพนักงานรายบุคคลสร้างสรรค ์
สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกดิการแชร์ เดนิไปในทศิทางเดยีวกนัทั้งระบบ 
LOW PROFILE, HIGH PROFIT: ไม่จ�าเป็นต้องท�าให้บริษัทยิ่งใหญ ่
แต่ท�าอย่างไรให้ผลงานบรษิทัเรามปีระสทิธภิาพ เพราะการได้ลงมอืท�าอะไร
นั้นส�าคัญกว่าการที่เราเป็นอะไร เพียงเท่านี้ก็เห็นหนทางไปสู่การประสบ
ความส�าเรจ็แล้ว



เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วส�าหรบัอโุมงค์กอตทาร์ด อโุมงค์รถไฟ
ที่มีความยาวและลึกกว่าอุโมงค์รถไฟทุกแห่งในโลก นับเป็นผลงานชิ้น
เอกทางด้านวศิวกรรมรถไฟ ซึ่งจะช่วยให้ผูโ้ดยสารสามารถเดนิทางทะลุ
เทอืกเขาแอลป์ได้ในเวลาเพยีง 17 นาท ีคราวนี้ระบบรถไฟกจ็ะเชื่อมภาค
เหนอืและภาคใต้ของสวติเซอร์แลนด์ให้ใกล้ชดิกนัมากยิ่งขึ้น ทั้งช่วยลด
เวลาการเดินทางระหว่างประเทศใกล้เคียง ท�าให้ผู้โดยสารได้ส�ารวจ
ความงดงามตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิส และใช้เวลา 
ณ จดุหมายปลายทางได้นานยิ่งขึ้น 

ที่มา : เที่ยวรอบโลก รูป : Peter Pfeiffer

GOTTHARD BASE TUNNEL เปิดให้บริการแล้ว

สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ โดยบริษัท ไทยสตาร์แอร์ 
จ�ากดั ร่วมกบัการท่องเที่ยวมาเรยีนาส (Marianas Visitor Author-
ity) จัดงานสัมมนา แนะน�าเกาะไซปัน จุดหมายปลายทางเพื่อ
การท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติท้องทะเลอันงดงาม 
และกจิกรรมเอาต์ดอร์ อาท ิด�าน�้า ล่องเรอื นั่งเรอืด�าน�้า ชอ็ปปิ้ง
ดวิตี้ฟรชีอ็ปส์ และอกีมากมาย ทั้งนี้ มเีที่ยวบนิให้บรกิารสู่เกาะ
ไซปัน ในเส้นทาง กรงุเทพฯ-มะนลิา-ไซปัน ทกุวนัพธุและวนัเสาร์ 
/ ขากลบั ไซปัน-มะนลิา-กรงุเทพฯ ทกุวนัพฤหสับดแีละวนัอาทติย์

ที่มา : เที่ยวรอบโลก

สัมมนาท่องเที่ยวแนะน�าเกาะไซปัน
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เยอรมนีถือว่าเป็นจุดหมายปลายยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้
ตั้งแต่การรวมประเทศเมื่อปี 1989/90 ว่ากันว่ายอดนักท่องเที่ยวที่ไปพักค้างคืนในเยอรมนี
เพิ่มขึ้นมากว่าสองเท่าตวัเมื่อเทยีบกบัก่อนหน้า ถงึอย่างนั้นทางรฐับาลกย็งัเน้นดงึนกัท่องเที่ยว
ให้ไปเยือนเยอรมนีมากขึ้นอีกในปีนี้ ด้วยศักยภาพทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคม
ที่เชื่อมต่อได้สะดวกทุกช่องทาง รวมไปถึงด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดย GNTB หรือ 
GERMAN NATIONAL TOURISM BOARD มุ่งหวงัจะเพิ่มจ�านวนนกัท่องเที่ยวแบบไปเที่ยว
และค้างคนืในเยอรมนใีห้ได้ถงึ 14.3 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2030 นี้ ซึ่งตลาดนกัท่องเที่ยว
จากเอเชยีแปซฟิิกรวมถงึไทยเรานบัเป็นตลาดใหญ่ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมาย

ที่มา : GERMAN NATIONAL TOURISM 

เยอรมนีหวังยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น 

ดบัเบลิยูทซีเีลอืกไทยเจ้าภาพโกลบอล
ซัมมิท ประเทศแรกในอาเซียน ดึง “เดวิด
คาเมรอน”  อดตีนายกฯองักฤษร่วมบรรยาย
คาดดงึผูบ้รหิารทั่วโลกเข้าร่วมกกว่า 900 คน

นายเดวิด สโคว์ซิลล์ ประธานสภา 
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (ดับเบิล
ยทูซี)ี กล่าวว่า ในการจดังานประชมุสดุยอด 
“ดับเบิลยูทีซีโกลบอล ซัมมิท” ที่กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย นี้ ภายใต้หัวข้อ 
“Transforming our world” โดยมจีดุมุง่หมาย
เพื่อร่วมกันแสวงหาทางให้ภาคอุตสหกรรม
ท่องเที่ยวส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งยั่งยนื
นั้น ได้รบัการตอบรบัจากนายเดวดิ คาเมรอน 
อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร 
มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
การเมืองโลกส�าคัญต่างๆ อันส่งผลกระทบ
ต่อภาคการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้ 
ดับเบิลยูทีซี เลือกไทยเป็นเจ้าภาคครั้งแรก

ดับเบิลยูทีซีเลือกไทยเจ้าภาพ
ในอาเซยีน คาดมผีู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 900 
คน โดยดบัเบลิยทูซีเีชญิผูน้�าฝนแต่ละสาขา
ของธุรกิจท่องเที่ยวร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ เช่น อนาคตของการเดนิทางท่องเที่ยว
ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ด้านความปลอดภัยการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิภาคอากาศต่อการเดินทาองของผู้คน, 
ข้อจ�ากัดในการเชื่อมโยงการเดินทางของ
ผู้คนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ภูมิภาคอาเซียน และนวัตกรรมใหม่ที่ช่วย
ให้การเดนิทางและการท่องเที่ยวเตบิโตต่อไป 
รวมทั้งการส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพในการเดนิทาง 
ปัจจุบันพบว่ายังเป็นอุปสรรคในหลาย
ประเทศ เนื่องจาก 58 % ของนกัการเดนิทาง
ทั่วโลก 1.2 พนัล้านคนยงัต้องวซ่ีาในรปูแบบ
กระดาษเพื่อประทับลงในหนังสือเดินทาง 
ยังไม่ก้าวสู่ระบบ อี-วีซ่าเต็มตัว ดังนั้นจึง 
น�าเสนอและกระตุ ้นให้เกิดการปรับปรุง
ระบบดงักล่าวโดยเฉพาะในเอาเซยีนเหน็ว่า
หากบังคับใช้ระบบซิงเกิ้ลวีซ่าเหมือนกัน
สหภาพ กจ็ะเพิ่มศกัยภาพการเดนิทาง

“ในอกี 10 ปีข้างหน้าภูมภิาคอาเซยีน
รวมถึงจีน จะเป็นจุดหมายที่คนทั่วโลก 
เดนิทางเข้ามาที่สดุ โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านการเปิดน่านฟ้าและการเดินทางโดย
วซี่าเดยีวมผีลบงัคบัใช้ ดงันั้นโอกาสในการ
ลงทนุนี้จะมหาศาลแน่นอน”

ที่มา : กรงุเทพธรุกจิ

จีนเตรียมเปิดใช้งาน
ทางรถไฟความเร็วสูง

ปักกิ่ง-จนี เตรยีมเปิดใช้งานรถไฟความเรว็สงู 
สายตะวันออกไปตะวันตกที่ถือว่ายาวที่สุดของ
ประเทศ หลงัจากใช้เวลาก่อสร้างนาน 6 ปีเตม็ 
โดยเส้นทางรถไฟนี้ผ่านมณฑลจ�านวนมากที่สดุ
และไฮไลท์อยูท่ี่สะพานโค้งของทางรถไฟ ที่ได้ชื่อ
ว่า มชี่วง “ สแปน ” ที่ยาวที่สดุในโลก ซึ่งอยู่ใน
ภมูภิาคทางตะวนัออกเฉยีงใต้ของประเทศ และ
รถไฟความเร็วสูงนี้แล่นด้วยความเร็วไม่ต�่ากว่า 
300 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งผ่านเพียง 6 วินาที
เท่านั้น

สะพานโค้งแห่งนี้ ซึ่งสร้างเมื่อเดอืนตลุาคม 
2553 มชีื่อว่า “ เป่ยผนัเจยีง ” เป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง “ เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง ” 
และรถไฟความเร็วสูงสามารถวิ่งข้ามสะพานได้
ด้วยความเร็วเต็มที่โดยไม่ต้องชะลอความเร็ว 
ส่วนเชื่อมต่อหลักเหนือสะพานสร้างเสร็จเมื่อ
เดอืนพฤศจกิายน 2558 และทางการได้ก�าหนด
เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมา 

ที่มา : กรงุเทพธรุกจิ
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สายการบินไทยสมายล์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ 4 
เสนทาง เที่ยวบนิระหว่างกรงุเทพฯ-คยา พาราณส ีชยัปรุะ และลคัเนา ประเทศอนิเดยี ซึ่ง
การเปิดเส้นทางใหม่ครั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งชาวอินเดียและชาวไทยที่
ต้องการเดนิทางระหว่างประเทศไทยและอนิเดยี รวมถงึจดุหมายอื่นๆด้วยความสะดวกสบาย
ไร้รอยต่อ เพื่อร่วมพธิทีางศาสนา ประกอบธรุกจิและพกัผ่อนหย่อนใจ เที่ยวบนิใหม่นี้จะให้
บรกิารแก่ผูโ้ดยสารในชั้นพรเีมี่ยมอโีคโนมี่ 12 ที่นั่ง และชั้นประหยดั 154 ที่นั่ง โดยเครื่องบนิ
แอร์บัส A320 พร้อมพรั่งไปด้วยเครื่องอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน พร้อมสัมผัส
ประสบการณ์ความบันเทิงในเที่ยวบินที่เหนือกว่า ทั้งยังอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม
เมนขูึ้นชื่อของอนิเดยีที่คดัสรรมาเป็นพเิศษเพื่อผูโ้ดยสารโดยเฉพาะ www.thaismileair.com

ไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ 4 เมืองส�าคัญแดนภารตะ

สายการบิน พีช เอวิเอชั่น เปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างกรุงเทพฯ- 
โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินจากโอกินา
ว่า-กรงุเทพฯ ในวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2560 และจากกรงุเทพฯ-โอกนิาว่า 
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จากการเปิดเส้นทางใหม่ในครั้งนี้ 
สายการบินพีชจะให้ด�าเนินการในเส้นทางรวมทั้งสิ้น 27 เส้นทาง 
โดยเป็นเที่ยวบนิระหว่างประเทศจ�านวน 13 เส้นทาง และภายในประเทศ
อกี 14 เส้นทาง www.flypeach.com

พีชประกาศเปิดเส้นทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - โอกินาว่า (นาฮา) 

หลังจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเส้นทางบิน
กรงุเทพฯ-ดานงั ไปเมื่อกลางปีที่ 2559 ที่ผ่านมา ปัจจบุนัทางสาย
การบินจะเพิ่มการบริการในเส้นทางนี้เพิ่ม โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2560 จากเดมิที่ให้บรกิาร 4 เที่ยวบนิต่อสปัดาห์ เป็น
ให้บรกิารเที่ยวบนิในทกุวนั www.bangkokair.com 

ที่มา : www.routesonline.com 

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินดานัง

โรงเเรม Clarion Hotel Amaranten ซึ่งเป็นโรงเเรมในเครอื  Nordic 
Choice ตั้งอยู่ใจกลางกรงุสตอกโฮล์ม ของประเทศสวเีดน ใช้โปรแกรม
หุน่ยนต์ Alexa ในรปูแบบอปุกรณ์ทรงกระบอก เริ่มแรกหุน่ยนต์จะประจ�า
อยู่ในห้องสวที ซึ่งมรีาคาอยู่ที่ 388 ดอลลาร์สหรฐั หรอืประมาณ 13,000 
บาท ต่อคืน และหากผู ้ใช้จะสั่งงาน ต้องพูดชื่อของมันก่อนเพื่อ 
เตรยีมพร้อมให้มนัรบัค�าสั่ง

 หุน่ยนต์จะเชื่อมต่อกบัระบบอนิเทอร์เนต็ , ไฟฟ้า และโทรศพัท์ของ
โรงเเรม ซึ่งท�าให้มนัสามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัแขกที่มาเข้าพกั
ได้หลายอย่าง  โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลย ี
Internet of Things หรอื IOT ที่ก�าลงัได้รบัความนยิมแพร่หลายในทวปี
ยโุรป โดยมจีดุเด่นคอืสามารถคยุโต้ตอบกบัมนษุย์ได้ 

ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกที่มาเข้าพักเป็นอย่างมาก และท�าให้
ห้องสวทีของโรงแรมมคีวิจองยาวถงึต้นปีหน้า ลกูค้าส่วนใหญ่ให้เหตผุล
ว่าอยากจะสมัผสัประสบการณ์ที่มหีุน่ยนต์เป็นผูช่้วยส่วนตวั ซึ่งมโีอกาส
ไม่บ่อยนกั 

ขณะนี้ Alexa ยงัอยูใ่นระหว่างการทดสอบ  ซึ่งหากประสบความส�าเรจ็ 
กจ็ะน�าไปใช้ในหลายโรงแรมทั่วยโุรปตอนเหนอืได้ในปีหน้า

ที่มา : tv.bectero.com

โรงเเรมสวีเดนน�าหุ่นยนต์ให้บริการลูกค้า
เป็นที่เเรกของโลก!

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - นครดูไบ เปิดสวนสนุดชื่อ “ดูไบ 
พาร์คเเอนด์ รีสอร์ท” ที่พื้นที่ภายในเเบ่งเป็น “เลโก้เเลนด์ ดูไบ” 
“บอลลีวูด พาร์ค” เเห่งเเรกของโลก เเละสวนสนุกฮอลลีวูด 
เช่นเดียวกับสวนน�้าเลโก้เเลนด์ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.8 ล้าน
ตารางเมตร รองรบันกัท่องเที่ยววนัละประมาณ 50,000 คน

สวนสนุกเลโก้เเลนด์ ดูไบ มีเครื่องเล่น การเเสดง เเละสิ่งที่
น่าสนใจอื่น ๆ รวมกนัมากกว่า 40 ชนดิ เเละหุ่นมากกว่า 15,000 
ตวั ที่สร้างจากของเล่นเลโก้มากกว่า 60 ล้านชิ้น รวมถงึตกึเลโก้ที่
สูงที่สดุ ซึ่งสร้างจ�าลองเเบบ “เบริ์จ คาลฟิา” ตกึสูงสดุของโลก

ส่วนสวนสนุกฮอลลีวูด มีการรวมสตูดิโอดัง 3 เเห่ง ทั้ง
โคลมัเบยี พกิเจอร์ ไลออน์สเกต เเละดรมีเวริ์ค เเอนเิมชั่น ขณะที่
สวนสนกุบอลลวีูดมกีารเเสดงวนัละ 20 - 30 รอบ โดยองิจากหนงั
บอลลีวูด ขณะนี้โครงการนี้ใช้งบไปถึง 2,800 ล้านดอลลาร์ หรือ
ราว 97,200 ล้านบาท

ที่มา : กรงุเทพธรุกจิ

ดูไบเปิด ‘ธีมพาร์ค’ เเห่งเเรกใตะ วันออกกลาง



14   

THE GLOBAL BUSINESS TRAVEL OUTLOOK FOR 2017

The Association of Corporate Travel Executives (ACTE) and the 
Centre for Aviation (CAPA) have joined forces over the past two years 
to run a range of excellent summit conferences focusing on business 
travel and business aviation in many parts of the world including North 
America, Europe, The Middle East and Asia. On November 21-22 their 
summit meeting held in Sydney focused on the key trends which are 
set to dominate business travel in the year ahead.

ACTE has established itself as a highly successful global asso-
ciation of business travel service providers and major corporate travel 
consumers. It’s US based President Mr Kurt Knackstedt who is the 
CEO of Troovo chaired the conference. Globally respected aviation 
authority and CAPA Chairman, Mr Peter Harbison led discussion on 
the current and future trends for the global airline industry.

There were several key themes which emerged at the summit: 
1. The age of growing political and economic uncertainty. Fairfax 
economics analyst Michael Pascoe pointed to the recent election of 
Donald Trump as US president by his protectionist policies, if they are 
followed through during his presidency like airline agreements (espe-
cially those involving the USA), the momentum towards open skies. 
and the British vote in favour of Brexit as two key events which are 
likely to influence the terms of trade around the world.

2. The power of disruptors, notably the rise of Air B n B and Uber 
are leading to major changes in the way business travel is being 

conducted. Air B n B is actively addressing some of the traditional 
hotel industry’s major objections to Air B n B on the issues of 
security and duty of care. 

3. Air fares were expected to remain at historically low levels during 
2017. Peter Harbison of CAPA and Virginia Fitzpatrick, General Manager 
of 4D consulting shared the opinion that global air fares are expected 
to remain steady over the year ahead. It is expected that a continua-
tion of low oil prices, the growth of fuel efficient aircraft and increased 
competition coming from the growth of Low Cost carriers are expect-
ed maintain downward pressure on air fares. 

4. Increased employment of mobile technology to provide an 
increasingly individualized service to consumers in all sectors of business 
travel. A theme which was supported by most speakers at the 
conference was that travel services would meet specific individual 
requirements and their desire to be constantly on-line and the desire 
to combine business travel with leisure “me time”. 

5. Growing concern about safety and security for international travel. 
The spate of terrorist attacks in 2016 targeting tourists in Europe, USA 
and Asia was changing the perception that there are guaranteed safe 
havens. Business travel, which contributes over US1 trillion to global 
travel spending is set to continue growing in 2017.   

ที่มา : www.etbtravelnews.global
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