TTAA NEWS

T H A I T R AV E L AG E N T S A S S O C I AT I O N

NEWSLETTER NO.5

JANUARY - MARCH 2017

หน้า 2
MESSAGE FROM
THE PRESIDENT
จดหมายจากนายก

หน้า 3
TTAA
NEWS UPDATE
ข่าวสารสมาคม

กลับมาอีกครัง้ กับงาน “เทีย่ ว
ทั่ ว ไทย ไปทั่ ว โลก” ครั้ ง ที่ 20
มหกรรมท่องเทีย่ วครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศ....ต้อนรับลมร้อน...
รองรับช่วงวันหยุดยาวในช่วงเดือน
เมษายน และปิดเทอมใหญ่ของ
ครอบครัวนักท่องเทีย่ วไทย
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว
(TTAA) ทุม่ ทุนจัดมหกรรมท่องเทีย่ ว
ครัง้ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ เพือ่

ส่งเสริม การท่อ งเที่ยวให้ คึกคัก
อีกครั้ง ในงาน “เที่ยวทั่วไทย...
ไปทัว่ โลก” ครัง้ ที่ 20 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ในวันที่ 1519 กุมภาพันธ์ 2560 โดยระดม
ผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวหลายสาขา ร่วม
ออกงานกว่า 1,200 บูธ
ในงานนี้ มี โ ปรโมชั่ น ทั ว ร์
ตัว๋ เครือ่ งบิน ทีพ่ กั ทัง้ ในประเทศ

และต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า
ชมงานได้เลือกแพคเกจดี ๆ ราคา
พิเศษมากมาย และส�ำหรับท่านที่
ต้องการข้อมูลท่องเทีย่ วของแต่ละ
ประเทศ งานนี้มีองค์การส่งเสริม
การท่องเทีย่ วมาร่วมออกบูธ ผูเ้ ข้า
ชมงานสามารถปรึกษาเส้นทาง
การเดินทางและรับข้อมูล ได้จาก
หลากหลายประเทศ

1

หน้า 6
GLOBAL
TOURISM TREND
เกาะกระแสเทรนด์ท่องเที่ยวทั่วโลก

หน้า 9-13
WHAT’S ON
ข่าวสารแวดวงการท่องเที่ยว
โรงแรมและการบิน

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

A S S O C I AT I O N

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

TTAA TRAINING PROGRAMMES
ที ม ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาบุ ค ลากรและฝึ ก อบรม สมาคม TTAA
น�ำโดยประธานทีม คุณสุนันทา เอื้ออ�ำพน ยังคงเดินหน้าจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิก ดังนี้

ท่านสมาชิก TTAA ที่นับถือ

- อบรมเทคนิคการท�ำทัวร์เรือส�ำราญ จาก 5 บริษัทชั้นน�ำ
ได้แก่ บริษัท Regale International Travel จ�ำกัด, บริษัท
Siam Express Travel Services จ�ำกัด, บริษทั Super Star
Vacations จ�ำกัด, บริษัท Travel Elements จ�ำกัด, บริษัท
Joyful Holidays จ� ำ กั ด มาให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ รั บ การอบรม
จ�ำนวนรวม 53 ท่าน

หวังว่าคงไม่ช้าเกินไปที่จะกล่าวค�ำว่าสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกท่าน และขอ
ถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านมีขวัญก�ำลังใจเต็มเปี่ยมที่จะฝ่าคลื่นลมที่อาจถาโถม
เข้ามากระทบธุรกิจของท่านได้อย่างราบรื่นตลอดรอดฝั่งครับ
ปีใหม่มักจะมาพร้อมกับการคาดการณ์ และความหวังใหม่ ๆ เสมอ TTAA
News ฉบับนี้จึงมุ่งโฟกัสมาที่การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจท่องเที่ยวของ
นักวิชาการ และกูรูในวงการท่องเที่ยว รวมทั้งบทสัมภาษณ์สมาชิก TTAA ซึ่งต่างมี
ความเชื่อมั่นตรงกันว่า ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร คนไทยยังคงเดินทาง
ท่องเที่ยวอยู่ตลอด และจ�ำนวนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ธุรกิจท่องเที่ยวยังมีโอกาสที่
จะเติบโตอีกมาก แต่โอกาสจะเป็นของผู้ที่สามารถปรับตัวได้เร็วและรู้เท่าทัน
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงรอบด้าน เชิญพลิกอ่านได้เลยครับ
แล้วพบกันฉบับหน้าครับ
ศุภฤกษ์ ศูรางกูร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

A S S O C I AT I O N

- อบรมและฝึกปฏิบัติการ “เวชศาสตร์การเดินทางและการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ถงึ โรคใหม่ๆ
อบรมฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเอง
ได้อย่างถูกวิธีและอย่างทันท่วงที เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรอง
ผ่ า นการฝึ ก อบรม จ�ำ นวนรวม 95 ท่ า น ระหว่ า งวั น ที่ 24-25
พฤศจิกายน 2559

October 2016

- อบรม “รูล้ กึ รูจ้ ริง..ยืน่ วีซา่ ออสเตรเลียอย่างไรให้ผา่ นฉลุย” โดย
ได้รบั เกียรติจาก Ms. Alison Garrod Counsellor (Immigration and
Border Protection), Mr. Christian Cannock Second Secretary
(Immigration and Border Protection) Australian Embassy
Bangkok และคณะผู้ติดตาม มาให้ข้อมูลและกฏเกณฑ์การยื่นวีซ่า
แก่ผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวนรวม 55 ท่าน เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

AGENTS’ EDUCATIONAL TRIP (AET)
การจัด Agents’ Educational Trip (AET) เป็นกิจกรรมที่สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ร่วมเดินทางส�ำรวจเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่สมาชิก โดยในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัด AET ขึ้นหลายเส้นทาง
จากหลายประเทศ อาทิเช่น

December 2016

- อบรม “Up To Date Australia” โดยได้รบั เกียรติจาก
1. Mr. Takashi Maeda Director of Business Development International
2. Mr. Tomohisa Nobunaga Sales Manager – Japan, Korea
& Thailand
3. คุณจิรวดี พงษ์นเุ ศรษฐ์ศริ ิ จากบริษทั Australian Attractions Asia
4. คุณเรืองวิทย์ สว่างแก้ว จากบริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จ�ำกัด
5. คุณสุขสันต์ ชูแสง จากบริษทั วิคตอรี่ แทรเวล เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
โดยมีผรู้ บั การอบรมจ�ำนวนรวม 186 ท่าน เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2559
- อบรมหัวข้อ “เจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งประเทศแคนาดา”
โดยได้รบั เกียรติจาก Beeline Tour & Travel Co., Ltd, Eastern
Pearl International Travel & Trading Co.., Ltd
โดยมีผู้รับการอบรมจ�ำนวนรวม 62 ท่าน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Agents’ Educational Trip เจาะลึกเมืองจางฮว้า เจียอี้
ไถหนาน เกาสง ผิง ตง ณ ไต้ ห วัน ระหว่ า งวัน ที่ 23 - 28
พฤศจิกายน 2559 จ�ำนวนผู้เดินทาง 50 ท่าน

November 2016

- อบรมหัวข้อ “การถ่ายภาพด้วยมือถือ แบบมือโปร โดย
ได้รับเกียรติจาก คุณพิภพ พานิชภักดิ์ กูรูแถวหน้าด้านการ
ถ่ายภาพ และผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยที่ถ่ายท�ำ
ด้วยโทรศัพท์มือถือ มาให้ความรู้แก่ผู้รบั การอบรมจ�ำนวนรวม 49
ท่าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Agents’ Educational Trip ร่วมงาน Jogja EATOF Travel Mart (JETM)
2016 และส�ำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
20 - 27 ตุลาคม 2559 จ�ำนวนผู้เดินทาง 16 ท่าน
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- อบรมหัวข้อ “ธุรกิจน�ำเทีย่ ว: เสียภาษีอย่างไรให้ถกู ต้อง” โดยได้
รับเกียรติจาก อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, อธิบดีกรมสรรพากร และ
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้า
ร่วมอบรมรวม 378 ท่าน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3
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ความมั่นใจของผู้ประกอบการและการปรับตัวของธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคการตลาดดิจิตอล

Keisei Electric
Railway จ�ำกัด จ�ำนวน 30
ท่าน เข้าพบคณะ
กรรมการสมาคม จ�ำนวน
10 ท่าน วันที่ 19 มกราคม
2560 ณ ห้ อ งอาหาร
ญี่ ปุ ่ น คิ ส โซะ โรงแรม
เดอะเวสทิ น แกรนด์
สุขุมวิท

ในการให้ข้อมูลเชิงลึกมาก ๆ เพราะลูกค้าของเราก็มีหลากหลายแบบ
อย่างกลุม่ บางกลุม่ ทีว่ ยั รุน่ หน่อยเขาก็ตอ้ งการแบ็คแพ็ค ส่วนบางกลุม่ ที่
เป็นผูใ้ หญ่หน่อยเขาก็ตอ้ งการความเพียบพร้อม เพราะฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการ
จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการในจุดนี้มากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุม เราต้องรู้ลึก
กว่าพวกเขา เพราะสมัยนี้ไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถหาข้อมูลใหม่ ๆ
ได้เพียงปลายนิ้วคลิก และยิ่งถ้าเรามีการบริการที่ดีด้วย บริษัทของคุณ
ก็จะเพิ่มศักยภาพก้าวทันตลาดในโลกยุคดิจติ อลแบบสบาย ๆ”

01 วิรัช ฉัตรไชยกิจ

MANAGER DIRECTOR
บริษัท มาร์โค เวิล์ด ทัวร์ จ�ำกัด

การประชุม FATA and ASEANTA ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม Lotte Seoul
กรุงโซล ประเทศ เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559
โดยมีคุณวชิรา วิชัยวัฒนา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม

ผูแ้ ทนจากหน่วยงานด้านการท่องเทีย่ วเมืองเซนได ภูมภิ าคโตโฮะคุ
จ�ำนวน 8 ท่าน เข้าพบคณะกรรมการสมาคม วันที่ 11 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

“คงต้องปรับเปลี่ยนการด�ำเนินธุรกิจไปเรื่อย ๆ ดูที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าเรามากขึ้น อย่างเดี๋ยวนี้ภาคของธุรกิจการบิน ตั๋วเครื่องบินแบบ
โลว์คอสต์ก็มีมากขึ้น เราเองท�ำธุรกิจท่องเที่ยวจะจ�ำหน่ายตั๋วก็ค่อนข้าง
ล�ำบากอยู่เหมือนกัน ก็ค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กันใหม่ มีการหาข้อมูล
เปรียบเทียบ เช็คราคาจากเว็บไซต์ เสาะหาผลิตภัณฑ์ทลี่ กู ค้าไม่สามารถ
เข้าถึงได้เอง ส่วนการปรับตัวอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะต้องลดขนาดของ
บริษัทลง ไม่ว่าจะด้วยจ�ำนวนของพนักงานที่ลดน้อยลงหรืออะไรก็ตาม
เพราะสมัยนี้เอกสารด้านธุรการต่าง ๆ ก็ท�ำผ่านโซเชียลมีเดียกันเสีย
ส่วนมาก เราก็ตอ้ งหันมาโปรโมตสิง่ ต่าง ๆ ผ่านเพจเฟซบุก๊ อินสตาแกรม
กันบ้าง เมือ่ ลูกค้ายุคดิจติ อลมีการปรับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารแล้ว
ตัวบริษัทเองจะไม่ปรับตัวได้ยงั ไง”

04 วาริธร ศิริสัตยะวงศ์

ผูบ้ ริหารงานวิจยั
บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จ�ำกัด
“ในเรือ่ งของความเชือ่ มัน่ จากพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทีเปลีย่ นแปลงไป
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทเี่ ป็นตัวแปรส�ำคัญ แน่นอนว่าสายการบิน
โลว์คอสต์แอร์ไลน์สมีการแข่งขันกันมากขึน้ เพราะราคาถูกลง ซึง่ ก็มผี ล
ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะด�ำเนินไปในทิศทางที่เติบโตขึ้น ส่วนเรื่อง
ของการปรับตัว พอเรารูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ เลย
คือการค้นคว้าหาข้อมูล เพือ่ ทีจ่ ะมาพัฒนาสินค้าขององค์กรให้สอดคล้อง
กันไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีหลายคาแร็กเตอร์มาก เราก็ต้องมาวิเคราะห์อีก
ว่าตลาดท่องเที่ยวน่าจะไปในทิศทางไหน คนกลุ่มไหนชอบอะไร แล้ว
ค่อย ๆ ต่อยอดเพิม่ มูลค่าของแพ็กเกจสินค้าด้วยการสร้างความแตกต่าง
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น”

02 กมลเนตร คณานุวัฒน์
MANAGING DIRECTOR
TRAVELMATE
INTERNATIONAL
การประชุมชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมภิ าค ภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ อาทิเช่น พรบ.ธุรกิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2559, การ
ขึน้ ทะเบียนผูน้ ำ� เทีย่ ว วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม
วลัย 3 โรงแรมหาดใหญ่รามา

สมาคมฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Hainan Tourism Presentation
in Thailand 2016 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวไหหล�ำ ในวันที่ 10 ตุลาคม
2559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

“บริษัทของเราจะดูแลเรื่อง INCENTIVE TOUR ซึ่งจะมีฐานลูกค้าประจ�ำ
โดยส่วนตัวแล้วเลยค่อนข้างอุ่นใจ ถึงธุรกิจของเรา ในภาคส่วนของกรุ๊ป
เหมาจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงมากนัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมี
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของไอทีให้มากขึ้น ต้องรู้จักการโปรโมต
ผ่านทางออนไลน์ทงั้ เว็บไซต์และเฟซบุก๊ เพือ่ รองรับลูกค้า กลุม่ คนรุน่ ใหม่
ที่ทางบริษัทต้องปรับตัวให้ได้ในระดับหนึ่ง”

05 สมเกียรติ รุ่งทวีผล

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด

03 ธัญญา พีรโภคิน

“การเดินทางท่องเทีย่ วเติบโตทุกปี เพียงแต่วา่ การเติบโตนัน้ จะอยูใ่ นส่วนไหน
ธุรกิจการท่องเทีย่ ว OUTBOUND การตลาดเติบโตขึน้ แน่นอน แม้จะเจอะ
เจอวิกฤตการณ์กนั อยู่ทกุ ๆ ปี แต่เปอร์เซ็นต์การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ก็ยังคงด�ำเนินไปในทิศทางที่ดี คิดว่าในปีนี้และปีต่อ ๆ ไปก็คงต้องน�ำ
กลยุทธ์ต่าง ๆ มาปรับใช้กนั ตามมาด้วยการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมอง แล้วดึงจุดแข็งเรื่อง
การบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ถ้าพัฒนา
ตรงนีไ้ ด้ ปัจจัยส�ำคัญใหม่ ๆ อย่างเรือ่ งของเทคโนโลยีจะตามมาเอง เรา
จะสามารถใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่”

EXECUTIVE DIRECTOR
SIAM EXPRESS TRAVEL
TTAA น�ำสมาชิกเข้าร่วมงานส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเมืองจางเจียเจีย้ มณฑลหูหนาน
ประเทศจีน วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม
ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ
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ผู ้ จั ด การทั่ ว ไปและผู ้ แ ทนจาก China
Airlines เข้ า พบคณะกรรมการสมาคมฯ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
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TTAA เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
เฉิ น ตู เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2559 ณ
ห้ อ งประชุ ม Ubonchard ชั้ น 3 โรงแรม
swissotel le concorde bangkok

“ในยุคทีล่ กู ค้าหรือนักเดินทางเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยขึน้ ทัง้ ข้อมูลของสถานที่
ที่เป็นจุดหมายปลายทาง ตามมาด้วยเรื่องของพาหนะ ค่าตั๋วเดินทาง
ค่าทีพ่ กั สิง่ ทีเ่ อเยนต์หรือบริษทั ท่องเทีย่ วต้องน�ำมาปรับใช้เพือ่ ความอยูร่ อด
ของธุรกิจท่องเที่ยวก็คือความรู้ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องสินค้า การให้บริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษทั ทัวร์หรือบริษทั น�ำเทีย่ ว คุณจะต้องมีความเชีย่ วชาญ
5

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

A S S O C I AT I O N

GLOBAL TOURISM TREND
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GLOBAL TOURISM TREND
เศรษฐกิจไทยปี 2560 กับธุรกิจท่องเที่ยว
OUTBOUND และ AIRLINES TICKETING

จุดหมายปลายทางท่องเทีย่ วยอดนิยม: ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศ
ในกลุ่มเอเชียตะวันออกกว่า 74% ส่วนประเทศอื่น ๆ 26%
ช่วงเวลาที่นิยมเดินทาง: วันหยุดช่วงเทศกาล 44% วันธรรมดา
32% และวันหยุดสุดสัปดาห์ 24%
ระยะเวลาการวางแผนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ: มากกว่า 2 เดือน
39% ต�ำ่ กว่า 1 เดือน 35% 1-2 เดือน 26%
ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ: 53% เดินทางด้วยตนเอง
47% ซื้อแพ็คเกจทัวร์ 53%
การท�ำตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจทั้งโรงแรม
สายการบิน และบริษัทน�ำเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยเดิน
ทางท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ปลีย่ นไป หนุน
การเติบโตของการท่องเทีย่ ว และแน่นอนว่าว่าสือ่ ออนไลน์มอี ทิ ธิพบต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดด้วยจ�ำนวน 28%

การคาดการณ์เศรษฐกิจไทย และธุรกิจท่องเที่ยว
OUTBOUND ในปี 2560 โดย นางสาววาริธร ศิริสัตยะวงศ์
ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด

มาท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ในแถบทวีปเอเชีย (รวมถึงภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก) มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็มเี ปอร์เซ็นต์การเดินทางเข้ามากว่า 303 ล้านคน
โดยเพิ่มขึ้นปีละ 8 เปอร์เซ็นต์ หรือราว ๆ 24 ล้านคน ซึ่งนับเป็นสัญญาณ
ที่ดีที่บ่งบอกได้ว่าเอเชียมีทิศทางการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอน
และมีทีท่าว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ส�ำหรับประเทศไทยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจ�ำนวนมากนั้น ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาว
รั ส เซี ย และนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น นอกจากเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่
คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นแล้ว ทางฝั่งของธุรกิจการโรงแรมจะมีความ
หลากหลายมากขึ้นด้วย เมื่อ HOTEL SECTOR ราคาเฉลี่ยของห้องพักจะ
ต�ำ่ ลง อันเนือ่ งมาจากรูปแบบทีพ่ กั ทีม่ ใี ห้เลือกใช้บริการมากขึน้ ไม่เพียงแต่
เฉพาะโรงแรมอีกต่อไป อาทิ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โฮสเทล โฮมสเตย์
เป็นต้น เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ส�ำคัญที่ประเทศไทยควรน�ำมาใช้ในเรื่องของ
การบริหารงานภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงมีความจ�ำเป็นต้อง
เฟ้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะมาท�ำ
หน้าทีค่ อยให้บริการ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รองรับนักท่องเทีย่ ว
ทีจ่ ะเดินทางมาเยือนมาประเทศไทยอีกจ�ำนวนมากให้ได้รบั ความประทับใจ
มากทีส่ ดุ ส่วนเทรนด์การท่องเทีย่ วของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ (GEN Y) ยุคดิจติ อล
ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มั ก หาข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ เพราะสามารถตั ด สิ น ใจ
จบกระบวนการจองการซือ้ ผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว ความคาดหวังในการ
เลือกซือ้ สินค้าและการบริการจึงเป็นไปในลักษณะทีต่ ้องคุ้มค่า ครอบคลุม
ทุกความต้องการ อีกทั้งยังนิยมจับจ่ายในรูปแบบของ NON PACKAGE
มากกว่า PACKAGE ด้วยเหตุผลที่ว่าการแยกซื้อ-แยกใช้บริการแต่ละส่วน
เช่น ซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินเองต่างหาก จองทีพ่ กั จ่ายทีพ่ กั ด้วยตนเองต่างหากนัน้
จะได้รับการบริการที่ตรงใจ ตรงความต้องการของตนเองมากกว่า เมื่อผู้
ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมรู้อย่างนี้แล้ว เห็นทีจะต้องมี
การน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพือ่ เพิม่ ฐานกลุม่ เป้าหมาย ผูบ้ ริโภค
กลุ่มใหม่ในการที่สร้างรายได้ให้กบั บริษทั นั่นเอง

เป็นทีน่ า่ จับตามองไม่นอ้ ยส�ำหรับเทรนด์การท่องเทีย่ วโลกครัง้ ใหม่ที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นในปี 2560 กับยุคสมัยที่อะไร ๆ ก็ดูจะรวดเร็วฉับไวไปหมด
และด้วยพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของเหล่าบรรดานักท่องเทีย่ ว นักเดินทาง
ย่อมส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัว
ตามไปด้วย เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ วหรือกลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนได้กา้ วทันตามการตลาดยุคดิจติ อล สือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ทีเ่ ข้ามา
มีอทิ ธิพลอย่างมากในการสร้างมูลค่าให้แก่สนิ ค้าและการบริการ ส่วนจะมี
ประเด็นใดทีน่ า่ ติดตามบ้างนัน้ TTAA NEWS ฉบับนีเ้ ราขอน�ำ ผลสรุปจาก
การสัมมนาสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี
2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
มาน�ำเสนอเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ เตรียมพร้อมรับ
ปรับใช้ให้ธรุ กิจบริการท่องเที่ยวของไทยเติบโตมากขึ้นในอนาคต

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 ได้รบั เกียรติจาก MR.JOHN KOLDOWSKI
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบริการแห่งวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และทีป่ รึกษาพิเศษของผูบ้ ริหารสูงสุดของสมาคมการเดินทาง
แห่งเอเชียแปซิฟกิ ซึง่ เริม่ ต้นให้ขอ้ มูลความรูใ้ นเรือ่ งของแนวโน้มหรือทิศทาง
การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผ่านข้อมูล
ทางสถิติ ดัชนีชวี้ ดั ด้านตัวเลข โดยพบว่าสถิตขิ องนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทาง
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แนวโน้มเศรษฐกิจโลก: ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกเริ่มคลี่คลาย
แต่ยังต้องติดตามผลจากแนวนโยบายทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐฯ ต่อทิศทางการค้าการลงทุนของโลกในปี 2560 รวมทั้งความเสี่ยง
ทางการเมืองในภูมภิ าคยุโรปและเศรษฐกิจจีนทีค่ าดว่าจะเติบโต ชะลอลง
ต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกอาจยังฟื้นตัวช้า ส่วนครึ่งปีหลัง การส่งออกขยายตัว
เล็กน้อย และการท่องเที่ยวน่าจะขยายตัวดีขึ้น
แนวโน้มเศรษฐกิจไทย: ทยอยฟืน้ ตัวต่อเนือ่ งอย่างช้า ๆ ในปี 2560
คาดหวังการลงทุนเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการไหลออกของเงินทุน จากการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ของสหรัฐฯ อาจส่งผล
ให้สภาพคล่องในระบบการเงินไทยทยอยตึงตัวขึ้น

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

แนวโน้มและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทย

การเข้าถึงของเทคโนโลยีท�ำให้คนตัดสินใจซื้อการบริการได้ทันที
ยุคปัจจุบนั คนซือ้ ของด้วย EMOTIONAL มากกว่า RATIONAL เพราะฉะนัน้
การตัดสินใจซื้อของด้วยเหตุและผลไม่มีอิทธิพลได้เทียบเท่ากับอารมณ์
ความรู้สกึ ณ เวลานั้น ทุกอย่างตัดสินใจผ่านมือถือได้ทันที แอปพลิเคชั่น
สัง่ จ่ายผ่านมือถือเข้ามามีบทบาทอย่างยิง่ ในวิถชี วี ติ ของผูค้ นโลกยุคดิจติ อล
เพราะฉะนั้น TRAVEL AGENCY ถ้าตามไม่ทันเราจะพลาดโอกาสส�ำคัญ ๆ
โดนยือ้ แย่งกลุม่ ลูกค้าไป มองว่าต่อไปผูป้ ระกอบการธุรกิจในด้านนีจ้ ะท�ำงาน
หนักขึน้ เพราะการแข่งขันสูง ทุกบริษทั ต้องรองรับการให้การบริการต่าง ๆ
ผ่านมือถือ รองรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีโ่ ตขึน้ ธุรกิจจึงจะอยูไ่ ด้
เครือ่ งมือการสือ่ สารในโลกของดิจติ อลมีการตัดสายการผลิตให้สนั้ ลง
ท�ำให้ลูกค้ามีข้อมูลมากขึน้ กว่าเมือ่ ก่อน ลดทอนบทบาทส่วนกลางซึง่ ก็คอื
กลุม่ ผูป้ ระกอบการการท่องเทีย่ ว และนีก่ อ็ าจจะนับเป็นอุปสรรคของผูท้ ท่ี �ำ
TRAVEL AGENCY
ก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของการตลาดแบบ 4P ไม่เฉพาะแต่ PRODUCT
ท�ำอย่างไรให้สนิ ค้าเราเป็นทีน่ า่ สนใจ ท�ำอย่างไรให้เกิดความแตกต่าง การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคดิจิตอลท�ำให้เราต้องหันมามอง PLACE
หรือช่องทางการจัดจ�ำหน่ายด้วย การใช้สื่อออนไลน์ก็ถือเป็นอีกรูปแบบ
หนึง่ ทีจ่ ะดึงคนเข้ามาใช้บริการ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญกว่าเครือ่ งมือหรือช่องทางการ
สื่อสารก็คือบุคลากร HUMAN TOUCH ยังคงมีอิทธิพล เป็นหัวใจของการ
ให้การบริการอยู่ทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้
เปลี่ยนไปเร็ว ท�ำอย่างไรให้ทักษะของบุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนา
สามารถปิดการขายผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำอย่างไร
ก็ได้ให้ RETAIL กับ WHOLE SALE เดินควบคู่กันไปได้ แล้วสร้างเครือข่าย
ในลักษณะของการแชร์มากยิ่งขึ้น

ตลาดคนไทยเที่ยวต่างประเทศปี 2560: ในปี 2560 คนไทยเที่ยว
ต่างประเทศน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.35 ล้านคน โดยตลาดที่ขยายตัวดีคือ
ตลาดเอเชียตะวันออก โดยประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยม
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ท�ำอย่างไรให้เกิดการแสดงผลลัพธ์อย่างครอบคลุมที่สุดบนโลกออนไลน์
ท�ำอย่างไรให้เกิดการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์ให้ได้
MONITOR MEASURE AND MODIFY, PERSIST THAT WORK
คนยุคใหม่ต้องใช้ GOOGLE ANALYTICS (ตัวชี้วัด บ่งบอกเทรนด์ทั่วโลก
บนโลกดิจิตอล) ให้เป็น เพราะเป็นเครื่องมือที่เราไม่ต้องลงทุนใด ๆ เลย
ไม่ต้องจ้างบริษัทที่เขารับให้คำ� ปรึกษา ซึ่งข้อดีของเครื่องมือตัวนี้ จะคอย
อัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ ให้เราอยู่เสมอ เช่น ตอนนี้กระแสอะไรที่กำ� ลังมาแรง
ที่สุดบนโลกโซเชี่ยล บนโลกดิจิตอล เป็นต้น

ทิศทางการปรับตัว

FIT & FIRM SIZING: ใช้เครื่องมือสื่อสาร DIGITAL TOOLS เพื่อให้เกิด
การตอบสนองที่รวดเร็วในการ ให้บริการลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว
QUICK RESPONSE SERVICE: มีการบริการที่คล่องตัว รวดเร็ว ว่องไว
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
STP MARKETING: ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การแบ่งส่วนตลาด ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะน�ำมาใช้ในประกอบการวางแผนกลยุทธ์
เพือ่ ให้ธรุ กิจบรรลุเป้าหมายตามทีต่ งั้ ไว้ ประกอบไปด้วย SEGMENTATION
การแบ่งส่วนตลาด โดยใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเพือ่ ให้เห็นตลาดทีช่ ดั เจนก่อน
ที่จะก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย TARGETING การก�ำหนดตลาดเป้าหมายหรือ
กลุ่มผู้ใช้การบริการ และ POSITIONING การวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ โดย
จะต้องมีการพิจารณาเรือ่ งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ รูปลักษณ์ รูปแบบ
ราคาของผลิตภัณฑ์ การใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะต้อง
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดว่าเรามีอะไรที่ดีกว่าหรือด้อยกว่า เมื่อ
วิเคราะห์เสร็จสิน้ เราจะสามารถทราบได้วา่ ผลิตภัณฑ์ของเราอยูใ่ นต�ำแหน่งใด
ในตลาด หรืออาจสร้างแผนภาพเพื่อให้เห็นต�ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนครบถ้วนแล้ว
จะต้องทราบให้ได้ว่าตอนนี้ลูกค้าเราคือใคร และเราควรท�ำตัวอย่างไร
ให้เหมาะสมกับตลาดที่เรามี
DATA BASE MANAGEMENT: การรู้ระบบ ฐานข้อมูลลูกค้าของเรา
เองให้ครอบคลุม คือความละเอียดที่แต่ละบริษัทจะต้องทราบแล้วน�ำมา
วางแผน เพื่อให้เกิด TRAVEL PLANNING ที่ดี
NETWORKING AND SHARING: สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด หมดยุคที่จะมา
แข่งขันกันเองแล้ว หันมาจับมือแล้วเดินหน้าไปด้วยกัน อยูบ่ นแพลตฟอร์ม
เดียวกัน เมือ่ นักท่องเทีย่ วมีมากขึน้ ยุคสมัยนีเ้ ดินทางกันง่ายขึน้ ตัว TRAVEL
AGENT ก็ต้องท�ำหน้าที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด อ�ำนวยความสะดวก
ให้ได้มากที่สุด แล้วอาศัยความถนัดของพนักงานรายบุคคลสร้างสรรค์
สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการแชร์ เดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
LOW PROFILE, HIGH PROFIT: ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้บริษัทยิ่งใหญ่
แต่ทำ� อย่างไรให้ผลงานบริษทั เรามีประสิทธิภาพ เพราะการได้ลงมือท�ำอะไร
นั้นส�ำคัญกว่าการที่เราเป็นอะไร เพียงเท่านี้ก็เห็นหนทางไปสู่การประสบ
ความส�ำเร็จแล้ว

ธุรกิจท่องเที่ยว OUTBOUND ในปี 2560
จะต้องปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
โดย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์
อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบัน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว: จ�ำนวนนักท่องเที่ยวโลก ประมาณ 1,200 ล้านคน
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวไทย ปี 2015 จ�ำนวน 6,794,432 คน (PACKAGE
1,811,174 NON PACKAGE 4,983,153)
ค่าใช้จ่าย: จ�ำนวน 5,725.24 บาท ต่อเฉลี่ย 4.03 วัน
การค้นหาข้อมูลการท่องเทีย่ วและการให้บริการต่าง ๆ: มีการสืบค้น
ผ่าน GOOGLE BY MOBILE มากกว่า DESKTOP โดย FIN TECH มีบทบาท
กับผู้บริโภคมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
รูปแบบการเดินทาง: ผู้คนนิยมเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น

กลยุทธ์หรือสิ่งส�ำคัญที่น�ำไปปรับใช้ ในภาคการบริหารธุรกิจ
ท่องเที่ยว

3 STEPS TO SUCCESS WITH DIGITAL MARKETING
3 ขั้นตอนก้าวสู่ความส�ำเร็จไปกับการตลาดยุคดิจิตอล
CREATE STRATEGY: VISION, DEFINE TARGET, OUTLINE YOUR
GOAL, PLAN AND IMPLEMENT THE MARKETING TACTIC TO ACHIEVE
THOSE WHERE YOUR AUDIENCE IS. ท�ำอย่างไรให้ประสบความส�ำเร็จ?
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือเราต้องก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของ
การตลาด เป้าหมายของลูกค้า จากนัน้ ก�ำหนดทิศทางทีจ่ ะด�ำเนินสูเ่ ป้าหมาย
รวมไปถึงภาคปฏิบัติที่จะท�ำอย่างไรให้เกิดขึ้นจริง
TAKE MULTIPLE CHANNEL ACTION: DIGITAL ASSET HUB, SOCIAL
NETWORK, MOBILE, SEO, EMAIL MARKETING, PAID DIGITAL
MARKETING. ควรเลือกใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เครื่องมือ
ดิจิตอลอย่างเดียวอาจไม่พอ เราต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กควบคู่กันไปด้วย
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เที่ยวไม่ตกเทรนด์!! 8 เทรนด์การท่องเที่ยว ปี 2560
ผู้เชี่ยวชาญด้านรวบรวมข้อมูลของ Booking.com ได้เปิดเผย 8 เทรนด์การท่องเที่ยวในปี
2560 โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากข้อมูลจ�ำนวน
มหาศาล ค�ำบอกต่อจากผูเ้ ดินทาง ความคิดเห็น
สไตล์เดินทาง รวมทั้งข้อมูลเชิงลึก

1. ข้อมูลทั้งหลายอยู่แค่ปลายนิ้ว

ผู้เดินทางกว่าร้อยละ 44 คาดหวังว่าจะ
สามารถวางแผนการพักผ่อนได้ในเพียงไม่กขี่ นั้ ตอน
ผ่ า นสมาร์ ท โฟน คาดว่ า จะใช้ แ อปพลิ เ คชั่ น
ด้านเดินทางบ่อยขึ้นในปีหน้า ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ขจัดปัญหาทั้งหลายระหว่างเดินทาง

2. ไปท�ำงาน (แล้วเที่ยวต่อ)

ในปี 2560 จะพบว่ า เส้ น แบ่ ง ระหว่ า ง
การท�ำงานและการพักผ่อนจะหายไป โอกาส
เที่ ย วระหว่ า งไปท� ำ งานจะมี เ พิ่ ม มากขึ้ น จาก
ผู้เดินทางทั่วโลกกว่าร้อยละ 40 นักท่องเที่ยวได้
วางแผนยื ด ระยะเวลาเดิ น ทางเพื่ อ ใช้ เ วลา
เพิ่มเติมส�ำหรับท่องเที่ยวในจุดหมายนั้นๆ

3. จิตวิญญาณนักส�ำรวจ

ปี 2560 จะเป็นปีท่มี ีผู้เดินทางจ�ำนวนมาก
สวมวิญญาณนักส�ำรวจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
โดยร้อยละ 45 เลือกจุดหมายทีผ่ จญภัยยิง่ กว่าเดิม
ร้อยละ 47 ต้องการไปส�ำรวจมุมโลกที่ไม่เคยไป
มาก่อน ร้อยละ 56 ต้องการเดินทางเพียงล�ำพัง
บ่อยขึ้น โดยพบได้มากในเหล่าผู้เดินทางจาก
ประเทศบราซิล อินเดีย สหรัฐอเมริกา จีน และไทย

4. กายใจและจิตวิญญาณเป็นหนึ่ง

การเดินทางถือเป็นการปรับสมดุลความสงบ
ให้แก่ชวี ติ ผูเ้ ดินทางร้อยละ 48 กล่าวว่าการเดินทาง
เป็นช่วงเวลาที่สามารถสะท้อนและได้ใช้ไลฟ์
สไตล์ที่ดีขึ้นกว่าปกติ ให้ความส�ำคัญกับทริป
ด้านสุขภาพ ซึง่ เน้นการสร้างความสมดุลแก่กาย
และใจ

5. รักษ์ธรรมชาติ

มีผู้เดินทางร้อยละ 36 วางแผนที่จะเลือก
ทีพ่ กั ซึง่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ร้อยละ 39
สนใจสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนสนใจ
ท่องเทีย่ วพร้อมค�ำนึงถึงวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม

6. ความพึงพอใจอันเรียบง่าย

จากผลส�ำรวจพบว่าผู้เดินทางร้อยละ 58
วางแผนใช้จ่ายระหว่างเดินทางปี 2560 โดยให้
ความส�ำคัญกับประสบการณ์ทจี่ ะได้รบั มากกว่า
การซือ้ สิง่ ของ เห็นคุณค่าของช่วงเวลาสัน้ ๆ และ
ความสุขเรียบง่ายของการเดินทาง

7. มนุษยสัมพันธ์

ผู้เดินทางร้อยละ 42 ยืนยันว่าจะไม่เลือก
ที่ พั ก ที่ พ นั ก งานไม่ เ ป็ น มิ ต รหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือเท่าที่ควร

8. สู่จุดหมายเหนือจินตนาการ

ผู ้ ค นจ� ำ นวนกว่ า ร้ อ ยละ 44 วาดภาพ
อนาคตว่ า มนุ ษ ย์ จ ะสามารถไปพั ก ผ่ อ นใน
กาแล็กซีอ่ นั ไกลโพ้นหรือใต้ทะเลลึก แม้การท่อง
อวกาศยังคงอยู่ในขั้นพัฒนา เพื่อให้เกิดการ
เดินทางทางอากาศในอนาคต
ที่มา : www.manager.co.th
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GOTTHARD BASE TUNNEL เปิดให้บริการแล้ว

ดับเบิลยูทีซีเลือกไทยเจ้าภาพ
ดับเบิลยูทซี เี ลือกไทยเจ้าภาพโกลบอล
ซัมมิท ประเทศแรกในอาเซียน ดึง “เดวิด
คาเมรอน” อดีตนายกฯอังกฤษร่วมบรรยาย
คาดดึงผูบ้ ริหารทัว่ โลกเข้าร่วมกกว่า 900 คน
นายเดวิด สโคว์ ซิล ล์ ประธานสภา
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (ดับเบิล
ยูทซี )ี กล่าวว่า ในการจัดงานประชุมสุดยอด
“ดับเบิลยูทีซีโกลบอล ซัมมิท” ที่กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย นี้ ภายใต้หัวข้อ
“Transforming our world” โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อร่วมกันแสวงหาทางให้ภาคอุตสหกรรม
ท่องเทีย่ วส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นัน้ ได้รบั การตอบรับจากนายเดวิด คาเมรอน
อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ส หราชอาณาจั ก ร
มาเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
การเมืองโลกส�ำคัญต่างๆ อันส่งผลกระทบ
ต่ อ ภาคการท่ อ งเที่ ย วการจั ด งานครั้ ง นี้
ดับเบิลยูทีซี เลือกไทยเป็นเจ้าภาคครั้งแรก

A S S O C I AT I O N

ในอาเซียน คาดมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 900
คน โดยดับเบิลยูทซี เี ชิญผูน้ �ำฝนแต่ละสาขา
ของธุรกิจท่องเที่ยวร่วมอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ เช่น อนาคตของการเดินทางท่องเทีย่ ว
ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบจากภัยคุกคาม
ด้านความปลอดภัยการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิภาคอากาศต่อการเดินทาองของผู้คน,
ข้อจ�ำกัดในการเชื่อมโยงการเดินทางของ
ผู้คนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ภูมิภาคอาเซียน และนวัตกรรมใหม่ที่ช่วย
ให้การเดินทางและการท่องเทีย่ วเติบโตต่อไป
รวมทัง้ การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง
ปั จ จุ บั น พบว่ า ยั ง เป็ น อุ ป สรรคในหลาย
ประเทศ เนือ่ งจาก 58 % ของนักการเดินทาง
ทัว่ โลก 1.2 พันล้านคนยังต้องวีซา่ ในรูปแบบ
กระดาษเพื่อประทับลงในหนังสือเดินทาง
ยังไม่ก้าวสู่ระบบ อี-วีซ่าเต็มตัว ดังนั้นจึง
น� ำ เสนอและกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง
ระบบดังกล่าวโดยเฉพาะในเอาเซียนเห็นว่า
หากบังคับใช้ระบบซิงเกิ้ลวีซ่าเหมือนกัน
สหภาพ ก็จะเพิ่มศักยภาพการเดินทาง
“ในอีก 10 ปีข้างหน้าภูมภิ าคอาเซียน
รวมถึ ง จี น จะเป็ น จุ ด หมายที่ ค นทั่ ว โลก
เดินทางเข้ามาทีส่ ดุ โดยเฉพาะองค์ประกอบ
ด้านการเปิดน่านฟ้าและการเดินทางโดย
วีซ่าเดียวมีผลบังคับใช้ ดังนั้นโอกาสในการ
ลงทุนนี้จะมหาศาลแน่นอน”
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
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จีนเตรียมเปิดใช้งาน
ทางรถไฟความเร็วสูง
ปักกิง่ -จีน เตรียมเปิดใช้งานรถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออกไปตะวันตกที่ถือว่ายาวที่สุดของ
ประเทศ หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนาน 6 ปีเต็ม
โดยเส้นทางรถไฟนีผ้ า่ นมณฑลจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
และไฮไลท์อยูท่ สี่ ะพานโค้งของทางรถไฟ ทีไ่ ด้ชอื่
ว่า มีช่วง “ สแปน ” ที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ใน
ภูมภิ าคทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ และ
รถไฟความเร็วสูงนี้แล่นด้วยความเร็วไม่ตำ�่ กว่า
300 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งผ่านเพียง 6 วินาที
เท่านั้น
สะพานโค้งแห่งนี้ ซึง่ สร้างเมือ่ เดือนตุลาคม
2553 มีชอ่ื ว่า “ เป่ยผันเจียง ” เป็นส่วนหนึง่ ของ
เส้นทางรถไฟความเร็วสูง “ เซี่ยงไฮ้-คุนหมิง ”
และรถไฟความเร็วสูงสามารถวิ่งข้ามสะพานได้
ด้วยความเร็วเต็มที่โดยไม่ต้องชะลอความเร็ว
ส่วนเชื่อมต่อหลักเหนือสะพานสร้างเสร็จเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2558 และทางการได้ก�ำหนด
เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม
ที่ผ่านมา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วส�ำหรับอุโมงค์กอตทาร์ด อุโมงค์รถไฟ
ที่มีความยาวและลึกกว่าอุโมงค์รถไฟทุกแห่งในโลก นับเป็นผลงานชิ้น
เอกทางด้านวิศวกรรมรถไฟ ซึง่ จะช่วยให้ผโู้ ดยสารสามารถเดินทางทะลุ
เทือกเขาแอลป์ได้ในเวลาเพียง 17 นาที คราวนีร้ ะบบรถไฟก็จะเชือ่ มภาค
เหนือและภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ให้ใกล้ชิดกันมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ช่วยลด
เวลาการเดินทางระหว่างประเทศใกล้เคียง ท�ำให้ผู้โดยสารได้ส�ำรวจ
ความงดงามตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเทือกเขาแอลป์ในสวิส และใช้เวลา
ณ จุดหมายปลายทางได้นานยิ่งขึ้น
ที่มา : เที่ยวรอบโลก รูป : Peter Pfeiffer

สัมมนาท่องเที่ยวแนะน�ำเกาะไซปัน
สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ โดยบริษัท ไทยสตาร์แอร์
จ�ำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวมาเรียนาส (Marianas Visitor Authority) จัดงานสัมมนา แนะน�ำเกาะไซปัน จุดหมายปลายทางเพื่อ
การท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติท้องทะเลอันงดงาม
และกิจกรรมเอาต์ดอร์ อาทิ ด�ำน�้ำ ล่องเรือ นั่งเรือด�ำน�้ำ ช็อปปิ้ง
ดิวตี้ฟรีชอ็ ปส์ และอีกมากมาย ทั้งนี้ มีเที่ยวบินให้บริการสู่เกาะ
ไซปัน ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-มะนิลา-ไซปัน ทุกวันพุธและวันเสาร์
/ ขากลับ ไซปัน-มะนิลา-กรุงเทพฯ ทุกวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์
ที่มา : เที่ยวรอบโลก

เยอรมนีหวังยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
เยอรมนีถือว่าเป็นจุดหมายปลายยอดนิยมอีกหนึ่งแห่งของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้
ตั้งแต่การรวมประเทศเมื่อปี 1989/90 ว่ากันว่ายอดนักท่องเที่ยวที่ไปพักค้างคืนในเยอรมนี
เพิม่ ขึน้ มากว่าสองเท่าตัวเมือ่ เทียบกับก่อนหน้า ถึงอย่างนัน้ ทางรัฐบาลก็ยงั เน้นดึงนักท่องเทีย่ ว
ให้ไปเยือนเยอรมนีมากขึ้นอีกในปีนี้ ด้วยศักยภาพทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว การคมนาคม
ที่เชื่อมต่อได้สะดวกทุกช่องทาง รวมไปถึงด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดย GNTB หรือ
GERMAN NATIONAL TOURISM BOARD มุ่งหวังจะเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวแบบไปเที่ยว
และค้างคืนในเยอรมนีให้ได้ถงึ 14.3 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2030 นี้ ซึ่งตลาดนักท่องเที่ยว
จากเอเชียแปซิฟิกรวมถึงไทยเรานับเป็นตลาดใหญ่ท่เี ป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ที่มา : GERMAN NATIONAL TOURISM
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ดูไบเปิด ‘ธีมพาร์ค’ เเห่งเเรกใตะ วันออกกลาง
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - นครดูไบ เปิดสวนสนุดชื่อ “ดูไบ
พาร์คเเอนด์ รีสอร์ท” ที่พื้นที่ภายในเเบ่งเป็น “เลโก้เเลนด์ ดูไบ”
“บอลลีวูด พาร์ค” เเห่งเเรกของโลก เเละสวนสนุกฮอลลีวูด
เช่นเดียวกับสวนน�้ำเลโก้เเลนด์ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.8 ล้าน
ตารางเมตร รองรับนักท่องเที่ยววันละประมาณ 50,000 คน
สวนสนุกเลโก้เเลนด์ ดูไบ มีเครื่องเล่น การเเสดง เเละสิ่งที่
น่าสนใจอื่น ๆ รวมกันมากกว่า 40 ชนิด เเละหุ่นมากกว่า 15,000
ตัว ที่สร้างจากของเล่นเลโก้มากกว่า 60 ล้านชิ้น รวมถึงตึกเลโก้ท่ี
สูงที่สุด ซึ่งสร้างจ�ำลองเเบบ “เบิร์จ คาลิฟา” ตึกสูงสุดของโลก
ส่ ว นสวนสนุ ก ฮอลลี วู ด มี ก ารรวมสตู ดิ โ อดั ง 3 เเห่ ง ทั้ ง
โคลัมเบีย พิกเจอร์ ไลออน์สเกต เเละดรีมเวิร์ค เเอนิเมชั่น ขณะที่
สวนสนุกบอลลีวูดมีการเเสดงวันละ 20 - 30 รอบ โดยอิงจากหนัง
บอลลีวูด ขณะนี้โครงการนี้ใช้งบไปถึง 2,800 ล้านดอลลาร์ หรือ
ราว 97,200 ล้านบาท
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

โรงเเรมสวีเดนน�ำหุ่นยนต์ ให้บริการลูกค้า
เป็นที่เเรกของโลก!

โรงเเรม Clarion Hotel Amaranten ซึ่งเป็นโรงเเรมในเครือ Nordic
Choice ตั้งอยู่ใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม ของประเทศสวีเดน ใช้โปรแกรม
หุน่ ยนต์ Alexa ในรูปแบบอุปกรณ์ทรงกระบอก เริม่ แรกหุน่ ยนต์จะประจ�ำ
อยู่ในห้องสวีท ซึง่ มีราคาอยู่ที่ 388 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13,000
บาท ต่ อ คื น และหากผู ้ ใ ช้ จ ะสั่ ง งาน ต้ อ งพู ด ชื่ อ ของมั น ก่ อ นเพื่ อ
เตรียมพร้อมให้มนั รับค�ำสั่ง
หุน่ ยนต์จะเชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต , ไฟฟ้า และโทรศัพท์ของ
โรงเเรม ซึ่งท�ำให้มันสามารถอ�ำนวยความสะดวกให้กบั แขกที่มาเข้าพัก
ได้หลายอย่าง โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
Internet of Things หรือ IOT ที่กำ� ลังได้รับความนิยมแพร่หลายในทวีป
ยุโรป โดยมีจุดเด่นคือสามารถคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้
ซึ่งได้รับความสนใจจากแขกที่มาเข้าพักเป็นอย่างมาก และท�ำให้
ห้องสวีทของโรงแรมมีควิ จองยาวถึงต้นปีหน้า ลูกค้าส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ว่าอยากจะสัมผัสประสบการณ์ทมี่ หี นุ่ ยนต์เป็นผูช้ ว่ ยส่วนตัว ซึง่ มีโอกาส
ไม่บ่อยนัก
ขณะนี้ Alexa ยังอยูใ่ นระหว่างการทดสอบ ซึง่ หากประสบความส�ำเร็จ
ก็จะน�ำไปใช้ในหลายโรงแรมทัว่ ยุโรปตอนเหนือได้ในปีหน้า
ที่มา : tv.bectero.com

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

A S S O C I AT I O N

WHAT’S ON!

ไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่สู่ 4 เมืองส�ำคัญแดนภารตะ
สายการบินไทยสมายล์ สร้างปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ 4
เสนทาง เที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-คยา พาราณสี ชัยปุระ และลัคเนา ประเทศอินเดีย ซึ่ง
การเปิดเส้นทางใหม่ครั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งชาวอินเดียและชาวไทยที่
ต้องการเดินทางระหว่างประเทศไทยและอินเดีย รวมถึงจุดหมายอืน่ ๆด้วยความสะดวกสบาย
ไร้รอยต่อ เพื่อร่วมพิธีทางศาสนา ประกอบธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวบินใหม่น้จี ะให้
บริการแก่ผโู้ ดยสารในชัน้ พรีเมีย่ มอีโคโนมี่ 12 ทีน่ ง่ั และชัน้ ประหยัด 154 ทีน่ งั่ โดยเครือ่ งบิน
แอร์ บั ส A320 พร้ อ มพรั่ ง ไปด้ ว ยเครื่ อ งอ� ำ นวยความสะดวกที่ ค รบครั น พร้ อ มสั ม ผั ส
ประสบการณ์ความบันเทิงในเที่ยวบินที่เหนือกว่า ทั้งยังอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม
เมนูขนึ้ ชือ่ ของอินเดียทีค่ ดั สรรมาเป็นพิเศษเพือ่ ผู้โดยสารโดยเฉพาะ www.thaismileair.com

พีชประกาศเปิดเส้นทาง
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - โอกินาว่า (นาฮา)
สายการบิน พีช เอวิเอชั่น เปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างกรุงเทพฯโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินจากโอกินา
ว่า-กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 และจากกรุงเทพฯ-โอกินาว่า
ในวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 จากการเปิ ด เส้ น ทางใหม่ ใ นครั้ ง นี้
สายการบิ น พีช จะให้ ด�ำ เนิ น การในเส้ น ทางรวมทั้ง สิ้ น 27 เส้ น ทาง
โดยเป็นเทีย่ วบินระหว่างประเทศจ�ำนวน 13 เส้นทาง และภายในประเทศ
อีก 14 เส้นทาง www.flypeach.com

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินดานัง
หลังจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้เปิดเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ-ดานัง ไปเมื่อกลางปีท่ี 2559 ที่ผ่านมา ปัจจุบันทางสาย
การบินจะเพิ่มการบริการในเส้นทางนี้เพิ่ม โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2560 จากเดิมที่ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น
ให้บริการเที่ยวบินในทุกวัน www.bangkokair.com
ที่มา : www.routesonline.com
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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.

ACTE has established itself as a highly successful global association 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.

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

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 (especially 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
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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”.
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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.

E L FA I R

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 continuation of low oil prices, the growth of fuel efficient aircraft and increased
competition coming from the growth of Low Cost carriers are expected maintain downward pressure on air fares.
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