
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง  ก าหนดอตัราค่าบริการขั้นต่ า 

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า  ในการจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นไป 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์    
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  เรื่อง  ก าหนด
อัตราค่าบริการขั้นต่ า  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์   เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การก าหนดอัตราค่าบริการน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  (เฉพาะตลาดจีน)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ การจัดบริการน าเที่ยวให้แกน่ักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปท่องเที่ยวตา่งประเทศ  ให้มีอัตรา
ค่าบริการขั้นต่ าตามรายการน าเที่ยวแบบหมู่คณะ  ตามบัญชี  1  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  หากรายการน าเที่ยวก าหนดระยะเวลาในการน าเที่ยวไว้มากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามบัญชี  1  ให้ค านวณตามสัดส่วนโดยค านวณในอัตราต่อคืน 

ข้อ 4 การจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว
ภายในราชอาณาจักรไทย  ให้มีอัตราค่าบริการขั้นต่ าตามรายการน าเที่ยวแบบหมู่คณะ  ตามบัญชี  2   
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 5 การจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับในข้อ   4  เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย  ให้มีอัตราค่าบริการขั้นต่ าตามรายการน าเที่ยวแบบหมู่คณะ   
ตามบัญชี  3  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 6 การจัดบริการน าเที่ยวตามข้อ  3  ข้อ  4  และข้อ  5  ให้จัดท าเอกสารเป็นภาษาไทย
ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ  โดยจะมีภาษาต่างประเทศก ากับหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

โชต ิ ตราช ู
ปลัดกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

ประธานกรรมการธรุกิจน าเที่ยวและมัคคเุทศก์ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



 
หน้า ๑ 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า  

พ.ศ. 2563 

บัญชี ๑ อัตราค่าบริการขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
           ต่างประเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน 

 

ล าดับ ประเทศ 
อัตราบริการ 3 วัน 

2 คืน ต่อคน 
1 ทวีปเอเชีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐจีน 

๒,000 บาท 

2 ญี่ปุ่น ๔,500 บาท 
3 สาธารณรัฐเกาหลี ๒,500 บาท 
4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
มาเลเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
บรูไนดารุสซาลาม 

๑,600 บาท 

5 สาธารณรัฐอินเดีย ๒,500 บาท 
6 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
3,000 บาท 

8 ราชอาณาจักรภูฏาน ๖,000 บาท 
9 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ๗,000 บาท 

10 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
รัฐกาตาร ์
จอเจียร์ 
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

4,000 บาท 

11 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ๗,000 บาท 
12 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 4,000 บาท 
13 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ๖,000 บาท 
14 รัฐอิสราเอล ๙,000 บาท 



 
หน้า 2 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า  

พ.ศ. 2563 

บัญชี ๑ อัตราค่าบริการขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
           ต่างประเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน 

 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย 

  - ค่าบริการที่พัก ระดับ 3 - 4 ดาว 

  - ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศนั้นๆ 
  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
  - ค่าตอบแทนผู้น าเที่ยว  
  - ค่าบริการอาหาร 
  - ค่าประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
 

 

 

ล าดับ ประเทศ 
อัตราบริการ 3 วัน 

2 คืน ต่อคน 
15 ทวีปออสเตรเลีย  

และประเทศโซนโอเชียเนีย 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ 

๘,000 บาท 

16 ทวีปยุโรป  
สหพันธรัฐรัสเซีย 

๕,000 บาท 

17 สาธารณรัฐตุรก ี ๒,500 บาท 
18 สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ๘,000 บาท 
19 สหราชอาณาจักร 

ไอร์แลนด์ 
5,000 บาท 

 
20 สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 4,000 บาท 
21 กลุ่มประเทศอ่ืนๆใน โซนทวีปยุโรป ๕,000 บาท 
22 ทวีปอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 

๘,000 บาท 

23 ทวีปแอฟริกา 
ประเทศโซนแอฟริกาใต้ 

๕,000 บาท 



 

หน้า 3 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า  

พ.ศ. 2563 
 

บัญชี 2 อัตราค่าบริการขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาจาก 
  ต่ างประเทศเข้ ามาท่องเที่ ยวภายในราชอาณ าจักรไทย ซึ่ งอัตราค่ าบริการดั งกล่าว 
  ไม่รวมค่าบริการตั๋วเครื่องบิน 

 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย 

  - ค่าบริการที่พัก ระดับ 3 - 4 ดาว 

  - ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศนั้นๆ 
  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
  - ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์  
  - ค่าบริการอาหาร 
  - ค่าประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเทศ 
อัตราบริการต่อคืน 

ต่อคน 
1 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มาเลเซีย 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
บรูไนดารุซซาลาม 

800 บาท 

2 ทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศในล าดับที่ 1 1,000 บาท 
3 ประเทศอ่ืนๆ ยกเว้นประเทศล าดับที่ 1 และ 2 1,500 บาท 



 

หน้า 4 

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ า  

พ.ศ. 2563 

บัญชี 3 อัตราค่าบริการขั้นต่ าส าหรับการจัดบริการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับ  
  ในข้อ 4 เดินทางท่องเที่ยวภายในราชอาณาจักรไทย ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ 
  ตั๋วเครื่องบิน 

 

หมายเหตุ อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย 
  - ค่าบริการที่พัก 
  - ค่ายานพาหนะในการเดินทางภายในประเทศ 
  - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
  - ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ 
  - ค่าประกันภัยส าหรับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
 

ล าดับ ประเภทรายการ 
อัตราค่าบริการ 

ต่อคน 
1 ในกรณีน าเที่ยวโดยไม่ได้ค้างคืน (ไปเช้า - กลับเย็น) เฉพาะการน าเที่ยว

ภายในประเทศ 
300 บาท ต่อวัน 

2 ในกรณีน าเที่ยวโดยที่มีการพักค้างคืน เฉพาะการน าเที่ยวภายในประเทศ 600 บาท ต่อวัน 


