
1 
 

ผู้ประกอบการทวัร์ (Tour Operator) 

             ผู้ประกอบการทวัร์ หมายถึง องค์กรหรือบริษัทท่ีให้บริการในเร่ืองการทอ่งเที่ยว โดยน าสว่นประกอบการเดินทาง 

(Travel Component) แล้วจดัท าโปรแกรม สง่เสริมการขาย ท าการจองตลอดจนปฏิบตัการดแูลให้เกิดขึน้จริงตรงตาม

โปรแกรม เช่น น าตัว๋เคร่ืองบิน ห้องพกัโรงแรม อาหาร รถยนต์หรือรถโค๊ชหรือเรือ และ อื่นๆจาก Suppliers ตา่งๆ มาประกอบ

เข้าด้วยกนัเป็น “แพ็คเกจทวัร์” (Tour Package) หากจะเรียกวา่ ผู้ประกอบการทวัร์ คือ ผู้ผลติสนิค้าทางการทอ่งเที่ยว 

Manufacturers of Tourism Products ก็ไมผิ่ดไปจากความหมายสกัเทา่ใดนกั เมื่อ Tour Operator ผลติ

สนิค้าทอ่งเทีย่วแล้วก็จ าหนา่ยผา่นตวักลาง (Travel Agents) หรือ ขายตรงให้กบันกัทอ่งเทีย่ว          

           ในตา่งประเทศในหลายๆประเทศ Tour Operators แบง่แยกเป็นแผนกตา่งๆเหมือนเช่นโรงงาน นบัตัง้แต ่ ฝ่ายจดัซือ้

(Purchasing) ฝ่ายพฒันาสนิค้า(Product Development) ฝ่ายปฏิบตัิการ(Operation) ฝ่ายตลาด(Marketing) เป็นต้น 

ทัง้นีข้นาดของกิจการยอ่มแตกตา่งแยกยอ่ยกนัออกไปตามเส้นทางและจดุหมายตอบสนองความต้องการของลกูค้าประเภท

ตา่งๆในแตล่ะตลาดที่องค์กรท าตลาดนัน้ๆอยู ่ 

เมื่อคนเอย่ถงึบริษัททวัร์สว่นมากมกัจะเข้าใจเหมือนกนัหมด แตค่วามจริงแล้วแบง่แยกออกเป็น 4 ประเภท ตามลกัษณะของ

ธุรกิจและการให้บริการ ดงันี ้คือ  

1. Inbound Tour Operators     ผู้ประกอบการทวัร์น าเข้าประเทศ 
2. Outbound Tour Operators  ผู้ประกอบการทวัร์น าเที่ยวตา่งประเทศ 

3. Domestic Tour Operators   ผู้ประกอบการทวัร์น าเท่ียวภายในประเทศ 
4. Ground Tour Operators      ผู้ประกอบการทวัร์ภาคพืน้ดนิ 

 
Inbound Tour Operators ผู้ประกอบการทวัร์น าเข้าประเทศ หรือ อาจเรียก Destination Management 

Company  (DMC) เป็นผู้ประกอบการทวัร์ท่ีน านกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศน าเข้าเที่ยวในประเทศ โดยท าการตลาดน า
นกัทอ่งเท่ียวในต่างประเทศเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศ ซึง่ส่วนมากมกัจะตดิตอ่บริษัทน าเที่ยวในตา่งประเทศท่ีเป็นคูค้่าให้ส่ง
นกัทอ่งเท่ียวมาให้ หรือ อาจตดิตอ่น าเสนอกบันกัทอ่งเท่ียวโดยตรงด้วยมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากขึน้ในแตล่ะวนั มีเวบ็ไซตห์รือ
แพลตฟอร์มที่น าเสนอข้อมลูและส่ือสารได้สะดวกชดัเจนมากขึน้ เม่ือจดัหาจดัท าแพ็คเกจทวัร์แล้วบริษัททวัร์เหล่านีจ้ะให้บริการน าส่ง
สินค้าทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีน าเสนอเม่ือนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาถงึ 
 

Outbound Tour Operators ผู้ประกอบการทวัร์น าเที่ยวต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการทวัร์ท่ีน านักทอ่งเทีย่ว

ภายในประเทศออกไปเที่ยวต่างประเทศ โดยจดัท าแพ็คเกจส่งเสริมจดุหมายและเส้นทางทอ่งเท่ียวในต่างประเทศ ซึง่จะรวมตัว๋เคร่ืองบนิ

ไว้ด้วย ปัจจบุนัด้วยเทคโนโลยีส ารองที่นัง่นกัทอ่งเท่ียวอาจจะเลือกไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิก็ได้ เม่ือนกัท่องเท่ียวเดนิทางไปถงึจุดหมาย 

Outbound Tour Operator (ผู้ประกอบการทวัร์น าเที่ยวต่างประเทศ) จะมอบหมายให้ Inbound Tour 

Operators หรือ Ground Operators ในประเทศนัน้ๆรับผิดชอบดแูลให้บริการตามแพ็คเกจท่ีได้น าเสนอไว้ 
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Domestic Tour Operators ผู้ประกอบการทวัร์ภายในประเทศ เป็นผู้น าส่วนประกอบการเดนิทางทอ่งเท่ียวจดัท าเป็น

แพคเกจและโปรแกรมทวัร์น าเสนอและให้บริการกบันกัทอ่งเท่ียวท่ีอยู่ในประเทศนัน้ๆ จดุหมายปลายทางที่อยู่ในโปรแกรมทอ่งเท่ียวจะ

อยู่ในพืน้ท่ีของประเทศนัน้ๆเท่านัน้  

Ground Tour Operators ผู้ประกอบการทวัร์ภาคพืน้ดนิ เป็น ผู้ประกอบการทวัร์ในพืน้ท่ีท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการ

จดัการ (Handling Agencies) ดแูลนกัทอ่งเท่ียวใกล้ชิด ด้วยมีความช านาญ เข้าใจในวิถีชีวิต วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และ

ระบบนิเวศของท้องถิ่นท่ีผู้ประกอบการทวัร์ตัง้อยู่ การประกอบการเหล่านีจ้งึให้บริการท่ีเป็นแบบทวัร์ทศันศกึษา (Tour 

Excursion) เพราะสามารถให้รายละเอียดท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

     ผู้ประกอบการทัวร์ภาคพื้นดิน นบัว่ามีความส าคญัมาก เพราะไม่วา่จะเป็น Inbound Tour Operators, 

Outbound Tour Operators หรือ Domestic Tour Operators มีข้อจ ากดัหลายประการ อาทเิช่น ไม่มี
สาขาของตนเอง ไม่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัหน่วยงานรัฐท้องถิ่น หรือ ซพัพลายเออร์ในท้องถิ่น การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี แหล่ง
ทอ่งเท่ียวใหม่ๆเกิดขึน้ กฎระเบียบของหน่วยงานท้องถิ่น ภาษาท่ีใช้ส่ือสาร  จงึจ าเป็นต้องแตง่ตัง้ผู้ประกอบการทวัร์ภาคพืน้ดนิในแตล่ะ
แหง่รับผิดชอบดแูลนกัทอ่งเท่ียวในนามของตนเอง การพิจารณาคณุภาพ การพิจารณาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการทวัร์ภาคพืน้ดินถงึ
ความสามารถในการรองรับจงึเป็นเร่ืองส าคญั ไม่วา่จะเป็นขนาดของกิจการ ระบบงาน ความรู้ความสามารถของพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสตัย์ต่อลกูค้า รวมไปถงึการคดิราคาอนัเป็นต้นทนุของแพคเกจทวัร์  

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของ Tour Operators 

 
อย่างไรก็ตาม Tour Operators ทกุประเภทตา่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองหลกัๆที่เหมือนกนั ได้แก่  

- การวางแผน พยายามมอบทางเลือกท่ีดีท่ีสดุให้กบันกัทอ่งเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการพกัผ่อน(Leisure) หรือ ทศันศกึษาดู
งาน กลุ่มเชิงพาณิชย์ ให้รางวลัเพ่ือเป็นแรงจงูใจ (MICE – Meeting, Incentive, Convention & 

Exhibition) โดยพิจารณานบัตัง้แตเ่ส้นทางทอ่งเท่ียว จดุเร่ิมต้น ถงึ ปลายทาง และ จดุแวะต่างๆท่ีน่าสนใจ รวมถงึ 
สภาพภมูิอากาศ ยานพาหนะเดนิทาง ตลอดจนท่ีพกัและอาหาร ท าการประเมินตวัเลือกท่ีมีอยู่ ค านงึถึงความสะดวกและน่า
พงึพอใจตรงกบัรสนิยมของนกัทอ่งเท่ียวให้มากท่ีสดุ โดยยึดหลกัการท่ีว่า มอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสดุให้กบันกัทอ่งเท่ียว 

- การท าแพคเกจทัวร์ ท าการเจรจาตอ่รองกบัซพัพลายเออร์ของส่วนประกอบการเดนิทางต่างๆ แล้วบรรจลุงในแพคเกจทวัร์ 
ได้แก่ โรงแรม ยานพาหนะขนส่ง อาหาร คา่เข้าชม มคัคเุทศก์ คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายเบด็เตล็ดตา่งๆ และอาจ
รวมถงึ เที่ยวบนิ คดิค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดีท่ีสดุเสนอให้นกัทอ่งเท่ียว  

- ข้อมูลการเดนิทาง เป็นส่วนส าคญัท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะต้องได้รับรู้และเตรียมการ ข้อมลูจะต้องเป็นข้อมลูที่เป็นปัจจุบนัถูกต้อง
ตรงตามวนัและเวลาท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะเดนิทาง อาทเิช่น กฎระเบียบอนามยัความปลอดภยัท่ีหน่วยงานในพืน้ท่ีนัน้ก าหนด การ
แตง่กาย วฒันธรรมที่พงึปฏิบตัเิป็นการเคารพให้เกียรตกิบัชมุชนนัน้ๆ เวลาปิดเปิดท าการ เป็นต้น 

- การจอง เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของผู้ประกอบการทวัร์ท่ีจะต้องท าการจองส่วนประกอบของทวัร์ทัง้หมดเป็นการล่วงหน้า โดยมี
การเช่ือมโยงสมัพนัธ์ลงตวัในเร่ืองการขนส่ง ท่ีพกั อาหาร แหล่งทอ่งเท่ียว ท่ีระบไุว้ในเส้นทางทอ่งเท่ียว และ ตรงกบัความ
ต้องการหรือ ข้อจ ากดัของนกัทอ่งเท่ียวบางคนท่ีอยู่ในคณะ เช่น ข้อจ ากดัทางร่างกาย อาหารรับทานได้บางชนิด เป็นต้น 
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- การจัดการ เม่ือนกัทอ่งเท่ียวเร่ิมต้นการเดนิทาง มีเจ้าหน้าท่ีตดิตอ่ได้สะดวก หรือ มคัคเุทศก์ในกรณีเป็นหมู่คณะ มี
ความสามารถทางภาษาเพ่ือดแูลประสานงานให้ข้อมลู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทกุส่วนประกอบทอ่งเท่ียวได้รับการดแูลเป็น
อย่างดี 

- การดูแลความผิดพลาด แม้ว่าจะมีการวางแผน หรือ ท าการจองแล้วก็ตาม แตเ่หตกุารณ์จริงอาจมีข้อผิดพลาดด้วยปัจจยั
อ่ืนๆท่ีคาดไม่ถงึได้ เช่น ปัญหาทางการเมือง การถกูยกเลิกเที่ยวบินกระทนัหนั ปัญหาสขุภาพ ของสญูหาย อบุตัเิหต ุ ฯลฯ 
ผู้ประกอบการทวัร์ต้องดแูลข้อบกพร่องและปัญหาทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ และ แก้ไขจดัหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุให้กบันกัทอ่งเท่ียว  

ความแตกตา่งระหวา่ง Tour Operators กบั Travel Agents  

 
จากท่ีได้กล่าวมาแล้วในเบือ้งต้นว่า Tour Operators คือผู้ประกอบการทวัร์ท่ีน าส่วนประกอบ (Travel Component) 

หรือ ส่วนผสมทวัร์ (Tour Ingredient) มาปรุงแตง่เป็นแพคเกจทวัร์ (Package Tour) ท าการตลาด รับจอง ตลอดจน

ปฏิบตักิารทวัร์ แตส่ าหรับ Travel Agents นัน้เป็นเพียงตวัแทนจ าหน่ายสินค้าทอ่งเท่ียว ท าการขายและจองส่งให้กบั Tour 

Operators ไม่มีสินค้าทอ่งเท่ียวของตนเอง เช่น ตวัแทนจะหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เรือ ตวัแทนจ าหน่าย

ห้องพกั หรือ ตวัแทนจ าหน่ายแพคเกจทวัร์ เป็นต้น ถ้าจะเปรียบเทียบกบัการจ าหน่ายสินค้าทัว่ไป Tour Operators คือโรงงาน
ประกอบสินค้าและขายส่ง (Manufacturer & Wholesaler) ส่วน Travel Agent คือร้านค้าขายปลีก 

(Retailer) นัน่เอง ซึง่คนมกัจะสบัสนว่าเป็นบริษัททวัร์เหมือนกนั  
 
2 ทศวรรษแหง่การเปล่ียนแปลง (ค.ศ. 2000 – 2020) 

 
             ราวปีค.ศ. 2002 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตท่ีพฒันาก้าวหน้าอย่างมาก สายการบนิต้นทนุต ่า 

(LCC – Low Cost Carrier) เร่ิมใช้ระบบส ารองที่นัง่ผ่านอินเตอร์เนตท าให้ผู้ เดนิทางสามารถท าการจองท่ีนัง่ได้เองใน
ราคาท่ีต ่ากว่าสายการบิน (FCC – Full Service Carrier) ส่งผลตอ่การเตบิโตทางการทอ่งเท่ียวอย่างก้าวกระโดด ใน

เวลาไล่เล่ียกนันัน้ OTA (Online Travel Agent) มีแพลตฟอร์มส ารองที่พกัออนไลน์เกิดขึน้  
             ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ Travel Agent ท่ียงัใช้ระบบออฟไลน์ มีการปิดตวัเลิกกิจการ 

หรือ เปล่ียนแปลงการให้บริการท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ การเป็น Tour Operator จงึได้รับการตอบรับมากขึน้ แม้
นกัทอ่งเท่ียวสามารถจองสายการบิน โรงแรม ได้เองผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ตาม แตท่วัร์หรือแพคเกจทวัร์ยงัไม่มีแพลตฟอร์มใดที่เสนอสู่
ตลาดในทศวรรษแรกของการเปล่ียนแปลง  
              จนกระทัง่ทศวรรษท่ีสองแพลตฟอร์มส าหรับจอง Day Tour เร่ิมปรากฎและขยายสู่ตลาดมากขึน้ ตลาด F.I.T. กลุ่มไม่

ขดัข้องกบัการ join tour เร่ิมให้ความนิยม (F.I.T. - Foreign Individual Traveler ระยะต้นๆวงการทอ่งเท่ียวใช้

ในความหมายนีเ้พ่ือแยกออกจาก G.I.T. - Group Incentive Tour แตปั่จจุบนัมกัใช้ในความหมาย Free 

Independent Travelers มากขึน้)  

               ปลายทศวรรษท่ีสอง 2015-2018 มีธุรกิจทอ่งเท่ียวขนาดกลางและเล็กหายไปกว่า 30% ครัน้เกิดสถานะการณ์โควดิ
19 ในปี 2020 คาดวา่จะหายไปกว่า 50% คาดการณ์ว่าทศวรรษหน้าเป็นต้นไปการพฒันาเทคโนโลยียงัเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและ
ทวีความเข้มข้นมากขึน้ การทอ่งเที่ยวท่ีจองผ่านออนไลน์และมีความซบัซ้อนมากขึน้ไปอีก ผลิตภณัฑ์การทอ่งเท่ียวจะมีการพฒันา
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เปล่ียนแปลงเพ่ือตอบสนองนกัทอ่งเท่ียว ดงันัน้ Tour Operator และ Travel Agent กบัการใช้ซอฟท์แวร์ในการบริหาร
จดัการ และ แพลตฟอร์มการจองออนไลน์จะเป็นสิ่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงและจะถกูน ามาใช้เป็นปกตินิสยั  
                 
 

                Tour Management Software  
                 ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอย่างของ Tour Management Software ท่ีเร่ิมพฒันาขึน้ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ.

2549) ซึง่จะเป็น Software ในการบริหารจดัการทวัร์ ใน Concept ของโปรแกรม All in One นัน่คือ มีทัง้ Front 

Office, Mid Office และ Back Office สามารถใช้งานนบัตัง้แต่การขายท า Quotation เสนอให้ลกูค้า ส่ง 

Invoice เรียกเก็บเงิน เม่ือได้รับเงินแล้ว ท า Operation จดังานเม่ืองานเสร็จ ข้อมลูส่งตอ่ให้แผนกบญัชีเพ่ือ post to 

journal ระบบจะไปลงบญัชีแยกประเภทตามที่ set คา่ไว้ จากนัน้จะสามารถเรียกรายงานงบดลุและงบก าไรขาดทนุออกมาได้เลย  

 

Front Office & Mid Office  
เมื่อได้รับ Inquiry น าบนัทกึลงในระบบแล้วท า Quotation ดงึข้อมลู Product น าเสนอลกูค้า เมื่อลกูค้ายืนยนัมี
ค าสัง่ซือ้ ท าการจอง Reservation สง่ Invoice และเมื่อได้รับช าระเงิน จดัท า Operation สง่ Voucher 

ให้ลกูค้า Customer และหว่งโซธุ่รกิจ Supply Chain ที่เก่ียวข้อง 
                    

 
 

Back Office – Finance  
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ท าเอกสารการรับเงิน และ จ่ายเงิน ในรูปแบบเงินสด หรือ เครดติการ์ด น าเข้าบญัชีธนาคาร และ ออกเครดติโน๊ต และ เดบิท

โน๊ต บนัทกึรายการลงในหมวดบญัชีที่ตัง้คา่ไว้แล้ว  

 

 

Back Office – Accounting  

แผนกบญัชีบนัทกึรายการลงในสมดุรายวนัเข้าสูบ่ญัชีแยกประเภท เพื่อสรุปท างบทดลองออกรายงานงบก าไรขาดทนุ และ งบ

ดลุ  
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ระยะแรก (2008 – 2014) Software ดงักลา่วยงัใช้เพื่อการจดัการภายใน ราวปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา ด้วยกระแส 

Technology Disruption มีแพลตฟอร์ม Booking Online ทัง้สายการบินและโรงแรมได้รับความนิยมเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

นกัทอ่งเที่ยวจองสายการบินและโรงแรมด้วยตนเองมากขึน้ ตอ่มาราวปีค.ศ. 2015 Tour Booking Online เร่ิมได้รับความ

นิยมในกลุม่นกัทอ่งเที่ยว F.I.T. ชาวยโุรป จึงพฒันาตอ่เนื่องจากระบบท่ีมีอยู่เดมิ ด้วยระบบและฐานข้อมลู (Data Base) ที่มี
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อยูแ่ล้ว จึงพฒันาน ามาขึน้เว็บไซต์ให้ลกูค้าเข้าสูร่ะบบการจอง พฒันาให้เกิด B2B Booking Online (ปี 2015) และ B2C 

Booking Online (ปี 2020) ขึน้ 

         วีดิโอ Booking Online B2B & B2C  

1. B2B Booking Online – Tour 

2. B2B Booking Online – Tour Package 

3. B2B Booking Online - Golf 

4. B2B Booking Online - Vehicle 

5. B2B Booking Online – Boat  

6. B2B Booking Online – Hotel 

7. และ B2C Booking Online  


