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บทคัดยอ 
 

ปจจุบันผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปนจํานวนมากนิยมจัดใหบริการนําเท่ียวแก
นักทองเท่ียวในรูปของ “ รายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย ”  เพราะสัญญาจัดใหบริการดังกลาวจะ
รวบรวมการใหบริการไวอยางรอบดานเพื่อความสะดวกสบายในการทองเท่ียว ไมวาจะเปนดานท่ี
พัก อาหาร พาหนะในการเดินทาง ซ่ึงอาจรวมไปถึงมัคคุเทศกผูทําหนาท่ีในการนําเท่ียวใหแก 
นักทองเท่ียว เพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีกําหนดไวตามรายการทองเท่ียวแบบเหมาจายนั้น สัญญา
ซ้ือขายดังกลาว จึงเปนสัญญาตางตอบแทนท่ีผูซ้ือมีหนาท่ีชําระราคาใหแกผูขาย และผูขายมีหนาท่ี
จัดใหบริการนําเท่ียวตามท่ีไดตกลงไว แตเนื่องจากสัญญาซ้ือขายรายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย
มักจะมีการกําหนดวิธีการจายคาบริการเปนการลวงหนา  ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาและบริการ
โดยท่ัวไปซ่ึงมักจะเกิดข้ึนพรอมกัน กลาวคือ จะมีการชําระคาซ้ือสินคาและบริการพรอมกันกับ
ส่ิงของสินคาหรือบริการแตสัญญาซ้ือขายรายการทองเท่ียวแบบเหมาจายนั้น ผลตอบแทนท่ี
นักทองเท่ียวไดรับกลับมาจะอยูในรูปของการไดรับบริการซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต นักทองเท่ียว
ผูบริโภคจึงอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะสัญญาท่ีผูขายเสนอขายใหแกนักทองเที่ยวจะเปนสัญญา
สําเร็จรูปท่ีฝายผูขายจะกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขในการชําระเงินหรือเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
ยกเลิกรายการนําเท่ียวไว การโฆษณาขายบริการนําเท่ียวผานเว็บไซต  เปนตน ปญหาท่ีตามมาก็คือ 
เม่ือนักทองเที่ยวไดชําระราคาแลวมีการผิดสัญญาเกิดข้ึน กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือ
ผูขายไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีกําหนดไวในสัญญา เชน จัดใหบริการไมครบตามรายการ  การบริการ
ท่ีดอยคุณภาพ  การโฆษณาเกินจริง  หรือคิดคาบริการแพงเกินจริง ยังผลใหนักทองเท่ียวไดรับความ
เ สี ย ห า ย จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํ า 
ดังกลาว 
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Abstract 
Currently, a good number of tour operators like to provide a service to 

tourists in the form of a “Package Tour”, because the contract for convenience and 
comfort in making a tour, whether regarding the room, the board and the vehicle for 
travelling, which include the guide who serves in guiding the tourist to visit the tourist 
destination set according that package tour. The said contract of sale is therefore a 
reciprocal contract under which the buyer is incumbenton paying the price to the seller 
and the seller is incumbent on providing such operated tourservice as mutually agreed, 
but contracts of sale of package tours would usually involve the prescription of the 
service fee payment procedure in advance, which differs the perchase and sale of 
goods and services in general, which would usually take place concurrently, i.e. the 
price of the goods or service is paid concurrently with the delivery of the goods or 
service, but in the contract of sale of the package tour, the return that the tourist 
receives would be in the form of a service received, which would occur in the future, 
so the tourist is at a disadvantage because the contract that the seller proposes to sell to 
the tourist could be a finished contract in which the seller party would prescribe the 
detail and the condition of payment or condition on tour cancellation; the sale of the 
service is advertised through a website, for example. The problem follow suit is that 
when the tourist has paid the price, there arises a breach of contract, i.e. the tour 
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operator failing to comply with the agreement set in the contract, e.g. providing the 
service short of the program, an underqualified service, an exaggerating ad. an 
overcharge of a price beyond the actuality, resulting in the tourist suffering damage 
from the said act. 
 

The objective of this thesis was to study about problems and obstacles in 
the protection of the tourist as a consumer, who has to be at a disadvantage to the tour 
operator from the advance prescription of various conditions of service in the purchase 
of the Operated Tour and Guide Business Acts B.E. 2535 and (No. 2) B.E. 2545 which 
are the law directly governing operated tour business operation and setting the criteria 
of the protection of the tourist as a consumer by being under the supervision of the 
Tourism Authority of Thailand (TAT). 

 
From the study it was found that the Operate Tour and Guide Business Acts 

B.E. 2535 and (No. 2) B.E. 2545 are still unable to protect the tourist efficiently, which 
could be observed from tourists’ complaints made to TAT, which would vary 
according to differing facts. For this reason, it is an issue in which Thailand should 
revise the legal measure of tourist protection efficiently subsequently in the future by 
studing the relevant laws of both Thailand and foreign countries in order to put the 
data obtained into application as an approach to revising the relevant laws of Thailand 
in order to protect tourists in buying the package tour service subsequently. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

 
เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา ในปจจุบันธุรกิจนําเท่ียวท่ีใหบริการในลักษณะรายการ 

ทองเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour) เปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว เนื่องจากการใหบริการ
ประเภทนี้มีราคาไมแพง และเปนการสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว ที่จะไดรับความสะดวกสบายใน
การบริการท่ีหลากหลายไมวาจะเปน ท่ีพัก อาหาร พาหนะ  ในการเดินทาง และมัคคุเทศก เปนตน 
ในขณะเดียวกันผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวก็สามารถบริหารคาใชจายและจัดการบริหารธุรกิจไดอยาง
มีประสิทธิภาพอีกดวย  

อยางไรก็ตาม ก็มักจะปรากฏขาวในส่ือมวลชนหรือขอรองเรียนของนักทองเท่ียวมายัง
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยในเร่ืองพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว อยางสมํ่าเสมอ 
โดยเฉพาะกรณีการผิดสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour Contract)  เชน  การ
กําหนดขอสัญญาท่ีเปนการเอาเปรียบนักทองเที่ยวในลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป  การทอดท้ิง
นักทองเท่ียวใหตกระกําลําบากในตางประเทศไมวาจะเปนเพราะตัวแทนนําเท่ียวในประเทศเองหรอื
ตัวแทนในตางประเทศท่ีเปนผูรับเหมาชวงซ่ึงมักจะอางวาบริษัทนําเท่ียวในประเทศไทยไมยอมโอน
เงินคาบริการนําเท่ียวมาให และการไมปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญา เปนตน 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในรูปแบบของรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายท่ีมีการนําเสนอ
ขายบริการแกนักทองเท่ียว จะเห็นไดวา มีการนําเสนอหลายลักษณะรูปแบบ  ไดแก Escorted Tour, 
Hosted Tour, Package Tour  และ Group Tours เปนตน ท้ังนี้ แตละรายการนําเท่ียวจะมีเง่ือนไขการ
บริการและราคาที่แตกตางกัน รวมท้ังผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีเขามาเกี่ยวพันกับนักทองเท่ียวก็มี
หลายลักษณะตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ อาทิเชน 

ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวขนาดใหญ (Wholesale Travel Agent) ซ่ึงจะทําการจัดรายการ
นําเท่ียวเพื่อขายใหแกบุคคลทั่วไปโดยผานเครือขายตัวแทนบริษัททองเท่ียว หรือ สายการบิน ซ่ึง
บริษัททองเท่ียวประเภทนี้ อาจจะไมไดติดตอกับนักทองเท่ียวโดยตรง แตอาจจะมอบใหผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงอยู ณ แหลงทองเท่ียวนั้นๆ  (Tour Operator) เปนผูจัดการหรือมอบใหบริษัทท่ีรับ
ชวงพาเที่ยว (Land Arrangement) ในสถานท่ีทองเท่ียวนั้นเปนผูดําเนินการนอกจากนี้ตัวแทน
จําหนาย (Travel Agent) ซ่ึงเปนผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีใหความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการ
เดินทางและจําหนายรายการทองเที่ยวแบบเหมาจายซ่ึงมีเปนจํานวนมากในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู
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ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแตละประเภทดังกลาวจะมีหนาท่ีรับผิดชอบตอนักทองเท่ียวตอผูบริโภค
อยางใด  

และในปจจุบันการจองรายการนําเท่ียวตางๆ  ท่ีกลาวมาแลวขางตน นักทองเท่ียวท้ังใน
และตางประเทศสามารถติดตอจองรายการนําเท่ียวโดยผานตัวแทนนําเท่ียวตางๆ  แลวยังสามารถ
จองผานเว็บไซต (Website) ของตัวแทนนําเท่ียวไดโดยตรง และนักทองเท่ียว ตองชําระคาจอง
รายการนําเท่ียวเปนการลวงหนาดวย  ซ่ึงในกรณีดังกลาวหาไดมีกฎหมายกําหนดกฎเกณฑควบคุม
ไวแตประการใดไม 1 

เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยตรงและกําหนดหลักเกณฑใน
การคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภค ไดแก การกําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
การกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองวางหลักประกันไวตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
เพื่อประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน จากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว การ
ประกันอุบัติเหตุใหแกนักทองเท่ียว กระบวนการรองเรียนและการชดใชคาเสียหาย เปนตน 2 

แตอยางไรก็ตาม ปรากฏวาพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มิไดมีบทบัญญัติคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภคอยางรอบดานอันจะ
ทําใหนักทองเท่ียว ตองเสียเปรียบแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงจะกําหนดเงื่อนไขบริการตางๆ ไว
ลวงหนาซ่ึงมีขอบกพรองดังนี้ 

1.1 การกําหนดความรับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทตางๆ ท่ีมีตอ 
นักทองเท่ียวอยางชัดแจง ไดแก ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนผูจัดการนําเท่ียว (Organizer)  
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเสนอขายรายการนําเท่ียว (Retailer) เปนตน 

1.2 การกําหนดรายละเอียด เง่ือนไขในรายการนําเท่ียว ซ่ึงรวมไปถึงการคืนเงินมัดจํา 
และการยกเลิกรายการนําเท่ียว 

1.3 การกําหนดหลักเกณฑในการจองรายการนําเท่ียวผานเว็บไซต 
1.4 การคุมครองนักทองเท่ียวท่ีตองประสบปญหาในระหวางการเดินทางอัน

เนื่องมาจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผิดสัญญาหรือมีปญหาทางดานการเงิน 
1.5 กระบวนการในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนและชดใชคาเสียหายตอนักทองเท่ียวท่ี

เปนไปดวยความลาชา 

                                                           
1 ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส.  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพเดือนตุลา จํากัด, 2543, หนา 41. 
2 สงวน สุทธิเลิศอรุณ. กฎหมายเก่ียวกับการทองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักขราพิพัฒน จํากัด, 

2542, หนา 19-20. 
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หากพิจารณากฎหมายของตางประเทศ ซ่ึงไดใหความคุมครองนักทองเท่ียวอยางเต็มท่ี  
อันไดแก ประชาคมยุโรปซ่ึงไดออกคําส่ัง (Directive) เกี่ยวกับรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
(Council Directive on Package Travel, Package Holidays and Package Tour, 1990) เพื่อให
ประเทศในกลุมประชาคมยุโรปไดออกกฎหมายภายในเพื่อใหความคุมครองนักทองเท่ียว เชน 
ประเทศอังกฤษไดตรา The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulation 
1992 ข้ึนมาเพื่อคุมครองนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ ,  ประเทศ      นอรเวย ตรา The Package Tours Act 
1995 , ประเทศกรีซ ไดตรากฤษฎีกาของประธานาธิบดีท่ี 339/1996  On Package Travel, ประเทศ 
สเปน ไดตรากฎหมาย Spanish Law 21/1995 Package Travel  นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลีย ได
ตรา Agent Act 1968 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2001 ของ Australian Capital Territory 
สวนประเทศฮองกง การนําเท่ียวจะอยูภายใตการควบคุมของ The Travel Industry Council, The 
Travel Agent Ordinance และ The Travel Industry Compensation Fund, ประเทศญ่ีปุนซ่ึง
ประกาศใช The Travel Agency Law ประเทศมาเลเซีย ก็ไดตรากฎหมาย Tourism Industry Act 
1992 และประเทศเยอรมนี ไดตรา The Standard Contracts Act 1997 (Gesetz zur Regelung der 
Allgemeionen Geschaftsbedingungen) เพื่อคุมครองนักทองเท่ียวเชนเดียวกัน 

ดวยเหตุนี้ การศึกษากฎหมายของตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ประเทศไทย จะเปนวิธีการท่ีจะนํามาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเท่ียว
อยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะ

ผูบริโภค ในการซ้ือบริการนําเท่ียว จากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
2.2 เพื่อศึกษาถึงนิติสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางนักทองเท่ียวกับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

ซ่ึงมีหลายประเภทไดแก ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวขนาดใหญ ตัวแทนนําเท่ียวรายยอย บริษัทนําเท่ียว 
เปนตน 

2.3 เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย และตางประเทศท่ีเกี่ยวกับการ 
คุมครองนักทองเท่ียว ไดแก อังกฤษ นอรเวย  กรีซ สเปน ออสเตรเลีย ฮองกง ญ่ีปุน  มาเลเซีย และ
เยอรมนี เปนตน 

 
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 
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ในปจจุบันพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ยังมีขอบกพรองในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวจากการซ้ือบริการนําเท่ียวจากผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวอันสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวในประเทศไทย  จึงสมควรท่ีจะมีการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายตอไป 
 
4. วิธีการศึกษาวิจัย 
 

วิทยานิพนธนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยเปนการศึกษา 
คนควาและวิเคราะหขอมูลจาก หนังสือ บทความ เอกสาร และวารสารกฎหมายที่ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ตลอดจนคํา
วินิจฉัยท่ีเกี่ยวของ 

 
5. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไม
เปนธรรม พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง รวมท้ังประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนกฎหมายของ
ตางประเทศไดแก ประเทศอังกฤษ The Package Travel, Package Holidays and Package Tours 
Regulation 1992 ข้ึนมาเพื่อคุมครองนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ , ประเทศนอรเวย  The Package Tours 
Act 1995 , ประเทศกรีซ กฤษฎีกาของประธานาธิบดี    ท่ี 339/1996  On Package Travel , ประเทศ 
สเปน Spanish Law 21/1995 Package Travel  , ประเทศ ออสเตรเลีย Agent Act 1968 แกไขเพิ่มเติม
เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2001 ของ Australian Capital Territory , ประเทศฮองกง The Travel Industry 
Council ,The Travel Agent Ordinance และ The Travel Industry Compensation Fund , ประเทศ
ญ่ีปุน The Travel Agency Law , ประเทศมาเลเซีย Tourism Industry Act 1992 และประเทศเยอรมนี 
The Standard Contracts Act 1997 (Gesetz zur Regelung der Allgemeionen 
Geschaftsbedingungen)  โดยจะศึกษาเฉพาะมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครอง
นักทองเท่ียวในการซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
 
6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
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6.1 ทําใหสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคในการใหความคุมครองนักทองเท่ียวใน
ฐานะผูบริโภค 

6.2 ทําใหเขาใจนิติสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางนักทองเท่ียวกับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
กรณีการซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 

6.3 ทําใหไดขอมูลจากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ เพื่อใชมาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหความคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือรายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย 
 
7. นิยามศัพท 
 

มาตรการทางกฎหมาย หมายถึง พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ระเบียบหรือคําส่ังท่ี
เกี่ยวของกับการคุมครองนักทองเท่ียวในการซื้อบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย ไดแก 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนตน 
 

นักทองเท่ียว หมายถึง  บุคคลท่ีเดินทางจากทองท่ีอันเปนถ่ินท่ีอยูโดยปกติของตนไป
ยังทองท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อไปประกอบอาชีพ
หรือหารายได 
 

รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย หมายถึง รายการนําเท่ียวท่ีนําเอาบริการอํานวยความ
สะดวกตางๆ ไดแก คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาโดยสาร มารวมกันและนํามาขายแกนักทองเท่ียวในราคา
ประหยัด 
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บทท่ี 2 
 

แนวความคดิพ้ืนฐานในการคุมครองนักทองเที่ยว 
 

ในบทท่ี 2 จะไดศึกษาความหมายของนักทองเท่ียวและการทองเท่ียว รวมท้ังประเภท
ของธุรกิจนําเท่ียว ตลอดจนแนวความคิดพื้นฐานของมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองของ 
นักทองเท่ียวในฐานะท่ีเปนผูบริโภค เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ 
คุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายในบทที่ 3 ตอไป 
 
1. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว 
 

1.1 ความหมายของธุรกิจนําเท่ียว 
ธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวเกี่ยวกับการจัด หรือการใหบริการ 

หรือการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเดินทาง  ท่ีพัก  อาหาร  และเคร่ืองดื่ม ทัศนาจร หรือการ
ใหบริการอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียว1 ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวอาจขายบริการแกนักทองเท่ียว
โดยตรงก็ได หรือขายผานตัวแทนธุรกิจนําเท่ียว (Travel Agent) ก็ได และอาจดําเนินการโดยการ
อํานวยความสะดวกดาน ยานพาหนะ  ท่ีพัก  อาหาร   และทัศนาจร มารวมกัน และขายให
นักทองเท่ียวในลักษณะเหมารวมท่ีเรียกวา รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour) ก็ได  

ท้ังนี้   อาจกลาวไดวาธุรกิจนําเ ท่ียวดําเนินบทบาทท่ีแตกตางจากธุรกิจอ่ืนใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียว เนื่องจากการซ้ือบริการอื่นๆ มาประกอบ ทําใหธุรกิจนําเท่ียวเปรียบเสมือน
ตัวกลางระหวางผูผลิต (Supplier)  หรือคูสัญญา เชน โรงแรม บริษัท เดินรถ กับลูกคาหรือ
นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว 
ดังปรากฏตามแผนภาพตอไปนี้ 
 
 

                                                           
1 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 3 
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ธุรกิจนําเที่ยว

ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยว

นักทองเท่ียว

กิจการขนสงผูโดยสาร

ที่พักแรม

แหลงทองเที่ยว

ผูผลิตบรกิารอ่ืน

 

ความหมายของนักทองเที่ยว 2 1.2 

World Tourism Organization ไดใหคํานิยามของนักทองเท่ียวไววา “ผูท่ีมาเยือน
ช่ัวคราว ซ่ึงพักอยู ณ สถานท่ีท่ีไปเยือนอยางนอย 1 คืน และมีการพักคางคืนอยางนอย 1 คืน แตไม
ถึง 1 ป” ซ่ึงไดแก 

ผูท่ีไมมีถ่ินพํานักอยูในท่ีท่ีไปเยือน (nonresidents) 1.2.1 
1.2.2 ผูท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้น หรือเดิมเปนคนในถ่ินนั้นแตปจจุบันไมไดมี 

ถ่ินพํานักอยูในสถานท่ีไปเยือนนั้นแลว เชน คนท่ีมีสัญชาติไทยแตไปอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาแลว
เดินทางกลับมาเท่ียวประเทศไทย เปนตน 

1.2.3 ผูท่ีเปนลูกเรือ (พนักงานที่ปฏิบัติหนาท่ีบนเคร่ืองบินและเรือโดยสาร)  ซ่ึงไมมี
ถ่ินพํานักในสถานท่ีท่ีไปเยือน ซ่ึงเขาไปพักคางคืนในสถานท่ีท่ีไปเยือนนั้น  
 
 

1.3 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

                                                           
2 คําวา “นักทองเที่ยว” คลายคลึงกับคําวา “นักทัศนาจร” ซึ่งหมายถึงผูมาเยือนช่ัวคราว ซึ่งพักอยู ณ 

สถานท่ีน้ันนอยกวา 24 ช่ัวโมง และไมพักคางคืน ซึ่งไดแก 
ก. ผูโดยสารเรือสําราญ หรือเรือเดินสมุทร (Cruise Passenger) ซึ่งแวะพักเพียงช่ัวคราว และไมไดพัก  

คางคืน 
ข. ผูมาเยือนจากสถานที่น้ันไปในวันเดียวกัน (same-day visitor) 
ค. ผูที่เปนลูกเรือ (พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่บนเครื่องบินและเรือโดยสาร) ซึ่งไมไดมีถิ่นที่อยูอาศัยใน

ประเทศหรือสถานที่น้ัน และแวะพักเพียงช่ัวคราว ในเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
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หากพิจารณาถึงความสําคัญของการทองเท่ียวซ่ึงมีผลตอประเทศไทย จะเห็นวามีกรณี 
ดังตอไปนี้ 

1.3.1 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอเศรษฐกิจของประเทศ 
การที่มีนักทองเท่ียวไดเดินทางจากสถานท่ีหนึ่ง ไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งยอมกอใหเกิด

สภาพการเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ เนื่องจากในทุกข้ันตอนของกระบวนการเดินทางของ
บุคคลยอมกอใหเกิดคาใชจายข้ึน ไมวาจะเปนคาพาหนะ คาท่ีพัก คาอาหาร  เปนตน  ท้ังนี้  การใช
จายเงินของนักทองเท่ียวยอมกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจใน 4 ดานใหญ  ดังนี้ 

 
(1) ผลกระทบตอรายได (Income) 
เม่ือนักทองเท่ียวใชจายเงินในแหลงทองเท่ียว  เงินเหลานั้น ยอมกลายเปนรายไดแกผู

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจ  ก็ใชจายตอไปเพื่อตอบสนองการ
ใหบริการแกนักทองเท่ียว  ซ่ึงคาใชจายนี้ก็จะกลายเปนรายไดของบุคคลและผูประกอบธุรกิจตางๆ  
ท่ีเกี่ยวเนื่องกันไปเปนทอดๆ  ทําใหระดับรายไดของประชาชนและรายไดโดยรวมของแหลง
ทองเท่ียวเพิ่มสูงข้ึน  และสงผลใหสภาพความเปนอยูของประชากรในแหลงทองเท่ียวดีข้ึน   
อยางไรก็ตาม  การเพิ่มข้ึนของรายไดก็ทําใหคาครองชีพสูงข้ึนตามไปดวย   ในทางตรงกันขาม
ทองถ่ินท่ีเปนภูมิลําเนาของนักทองเท่ียวก็สูญเสียเงินท่ีควรหมุนเวียนในทองถ่ินนั้นไป   

(2) ผลกระทบตอรายรับของรัฐบาล (Government  Receipt) 
การใชจายเงินของนักทองเท่ียวในการซื้อสินคาและบริการสวนหนึ่งจะกลายเปน

รายรับของรัฐบาลในรูปของภาษีอากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษีขาย (Sale Tax) ธนาคารขายสินคา
และบริการ เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม เปนตน นอกจากนี้รัฐบาล ยังมีรายรับจากคาธรรมเนียมตางๆ เชน  
คาธรรมเนียมในการเขาชมพิพิธภัณฑโบราณสถาน เปนตน ทําใหรัฐบาลมีรายรับเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมข้ึน การทองเท่ียวจึงเปนแหลงรายรับท่ีสําคัญของรัฐบาลหลายประเทศอีกดวย  

(3) ผลกระทบตอการจางงาน  (Employment) 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีการจางงานสูงมาก  เนื่องจากตอง

ใชแรงงานจํานวนมาก ท้ังแรงงานมีฝมือและไรฝมือ  ไมวาจะเปนเร่ืองของการบริการ  ท่ีพักแรม   
การขนสง  การนําเท่ียว  สถานบันเทิง รานอาหาร หรือ รานจําหนายสินคาท่ีระลึก นอกจากนี้ยังมี
ความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ  ซ่ึงทําใหมีการสรางงานและ
สรางอาชีพตางๆ  อยางมากมายแกประชากร ท้ังในแหลงทองเท่ียวและทองถ่ินใกลเคียง  แตการจาง
งานในบางทองถ่ินอาจมีลักษณะเปนฤดูกาลของการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ ทําใหมีการ
จางงานสูงในชวงฤดูกาลและลดการจางงานลงในชวงนอกฤดูกาล  ซ่ึงมีผลใหเกิดการวางงานได 

(4) ผลกระทบตอการพัฒนาภูมิภาคของประเทศ (Regional Development) 
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การทองเท่ียวทําใหมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและมีการลงทุนในส่ิงอํานวย  ความ
สะดวกตางๆ  เพื่อรองรับการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของภูมิภาคนั้นๆ เชน  ถนน  ระบบ
สาธารณูปโภค  โรงแรม เปนตน ซ่ึงเปนการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค  นอกเหนือจากการ
สรางรายได  และการจางงานในแหลงทองเท่ียวทําใหประชากรทองถ่ินในแหลงทองเท่ียวมีงานทํา  
มีรายได  และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  นอกจากนี้การทองเท่ียวภายในประเทศยังมีสวนชวยในการ
พัฒนาทองถ่ินหรือภูมิภาคนั้นๆ ของประเทศและชวยแกไขปญหาการอพยพของประชาชนใน
ชนบทหรือภูมิภาคท่ีดอยการพัฒนาเขาสูเมืองไดอีกทางหนึ่งดวย 

1.3.2 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอสังคมและวัฒนธรรม 
การทองเท่ียวมีสวนชวยกระตุนใหคนทองถ่ินเกิดความสามัคคีในการชวยกันอนุรักษ

ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน 

1.3.3 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม 

การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับสูง
ในการดึงดูดนักทองเท่ียว ดวยเหตุนี้หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวจึงตองดูแลรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดีจึงทําใหมีการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศน
ข้ึน (Eco-tourism) เพื่อการทองเท่ียวธรรมชาติอยางถูกวิธีและเพื่อการทองเท่ียวท่ียั่งยืน (Sustainable 
Tourism) 

 
1.4 ลักษณะของการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว 
ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีความสลับซับซอน เนื่องจาก

ผูประกอบการตองมีความรอบรูในปริมาณและคุณภาพของแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยู รวมท้ังประเภท
ของกิจการพักผอน หรือธุรกิจท่ีสามารถจัดใหได โดยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวบางรายอาจเปน
เจาของบริการดานอ่ืนๆ เอง เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ เชน  เปนเจาของโรงแรม รีสอรท 
ภัตตาคาร รถโดยสาร เปนตน นอกจากนี้ในกรณีท่ีมีการเดินทางดวยเคร่ืองบินก็มักนิยมเชาเหมาลํา
เพื่อประหยัดคาใชจาย รวมท้ังการวางแผนการจัดนําเท่ียวเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินงาน
ลวงหนากอนท่ีลูกคาหรือนักทองเท่ียวจะตกลง ซ้ือไมวาจะเปนการสํารวจท่ีพัก หรือพาหนะ
เดินทางท่ีจําเปนตองจองและวางเงินมัดจําลวงหนาอยางนอย 12 - 18 เดือน 

 
ท้ังนี้  ธุรกิจนําเท่ียวยังมีลักษณะการดําเนินการท่ีสําคัญๆ อีกหลายประการ ดังนี้ 
1.4.1 การจัดนําเท่ียวเฉพาะกลุมตามความประสงค เชน สมาคม ชมรม สโมสร 

สถาบันตางๆ เปนตน 
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1.4.2 ธุรกิจนําเท่ียวขายสง (Travel/Tour Wholesaler) ผูใหบริการประเภทนี้จะซ้ือ
บริการดานตางๆ จากผูผลิตเปนจํานวนมาก เชน หองพัก ตั๋วเขาชมการแสดง หรือ เชาเหมารถ
โดยสารโดยนํามารวมกับบริการดานอ่ืนๆ แลวแยกจําหนายเปนชุดหรือรายการทองเท่ียวท่ีเล็กลง
โดยผานตัวแทนจําหนาย 

การประกอบธุรกิจนําเท่ียวขายสงตองมีการวางแผนและผลิตสินคาทองเที่ยว (Tour 
Product) ซ่ึงเปนรายการนําเท่ียวในลักษณะตางๆ ท่ีประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนของการ
เดินทางซ่ึงเดินทางไปกลับจากจุดหมายปลายทาง เชน ตั๋วเคร่ืองบิน และ สวนของบริการที่เกิดข้ึนท่ี
จุดหมายปลายทางหรือแหลงทองเท่ียว เชน อาหาร การทัศนาจร  ท่ีพักแรม เปนตน 

 
การดําเนินธุรกิจนําเท่ียวแบบเท่ียวขายสง มีลักษณะดังนี้ 
(1) ผูประกอบการที่ดําเนินการจัดรายการนําเท่ียวท่ีเปนการนําเท่ียวแบบเหมาจาย จะ

ดําเนินการในสวนของการเดินทางเอง ตลอดจนดูแลสวนบริการท่ีแหลงทองเท่ียวเองดวย 
(2) ผูประกอบการ จะจัดรายการทองเท่ียวท้ังสวนของการเดินทางไปกลับและ

ใหบริการที่แหลงทองเท่ียวรวมกัน เปนการนําเท่ียวแบบเหมารวม แตจางเหมาใหธุรกิจนําเท่ียว
ทองถ่ิน ดูแลสวนบริการที่แหลงทองเท่ียวให เชน ท่ีพักแรม และรับสงระหวางสนามบิน อาหาร 
ทัศนาจร  เปนตน 

(3) ผูประกอบการใหบริการเฉพาะส่ิงอํานวยความสะดวก ณ แหลงทองเท่ียว ไดแก 
ตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว ท่ีเรียกวา ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวภาคพื้นดิน (Ground Operator) โดย
ดําเนินงานในลักษณะเดียวกับบริษัทรับเหมาชวงนําเท่ียว (Land of Arrangement) หรือบริษัทรับนํา
เท่ียว (Receiving /Inbound Agent) 

 
 
 
 

1.5 ประเภทของธุรกิจนําเท่ียว 
การจําแนกประเภทของธุรกิจนําเท่ียว อาจกระทําไดหลายวิธีดังนี้ 

 1.5.1 การจําแนกประเภทของธุรกิจนําเท่ียวตามลักษณะของการจัดบริการนําเท่ียว  
ไดแก 

  (1) ธุรกิจนําเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour Operator) หมายถึง การจัด
นํานักทองเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยูในประเทศ เดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ เชน 
การจัดนํานักทองเท่ียวไทย เท่ียวเมืองไทย เปนตน 
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  (2) ธุรกิจนําเท่ียวใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากตางประเทศไป
ยังแหลงทองเท่ียวในประเทศ (Inbound Tour Operator) เชน ชาวอังกฤษ หรือชาวเยอรมัน  เดินทาง
มาทองเท่ียวประเทศไทย เปนตน 

  (3) ธุรกิจนําเท่ียวใหบริการแกนักทองเท่ียวภายในประเทศเดินทางไป
ทองเท่ียวในตางประเทศ (Outbound Tour Operator) เชน คนไทยเดินทางไปเท่ียวฮองกงหรือ
สหรัฐอเมริกา เปนตน 

 1.5.2 การจําแนกประเภทของธุรกิจนําเท่ียวตามลักษณะและขอบเขตของการบริการ
ไดแก  

  (1) ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเสนอบริการแบบเหมารวม (Package Tour) เปนธุรกิจนํา
เท่ียวโดยรวมคาบริการตางๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จ การนําเท่ียวท่ีกําหนดสถานท่ีทองเท่ียวและ
ระยะเวลาที่แนนอนและมักเดินทางเปนกลุม แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

   (1.1) บริการเหมารวมท่ีมีผูนําเท่ียว (Escorted Tour) การนําเท่ียวแบบนี้
จะมีผูดูแล หรือท่ีเรียกวา หัวหนาทัวร (Tour Leader) คอยอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลา การ
เดินทาง 

   (1.2) บริการเหมารวมที่ไมมีผูนําเท่ียว (Unescorted Tour) เปนการนํา
เท่ียวท่ีใหบริการดานตางๆ ในราคาแบบเบ็ดเสร็จโดยไมมีหัวหนารวมเดินทางอํานวยความสะดวก
ดวย แตจะมีผูประกอบการภาคพื้นดินมารับ โดยนักทองเท่ียวจะถือต๋ัว (Voucher) ท่ีมีรายละเอียด
การใหบริการตางๆ ไปยื่นแกผูใหบริการเพ่ือขอรับการบริการ เชน โรงแรม บริษัทนําเท่ียว สวน
สนุก เปนตน 

 1.5.3 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเสนอบริการเฉพาะกลุม ( Group Inclusive Tour: GIT) เปน
การจัดบริการตามความตองการหรือความสนใจของกลุม ท่ีมักจะเปนสมาชิกของสโมสร สมาคม 
หรือองคกรธุรกิจ ไดแก การนําเท่ียวชมดานศิลปวัฒนธรรม เชน วัด ปราสาทราชวัง หรือดาน
ธรรมชาติ ดูนก เดินปา ไตเขา หรือดานกีฬา เชน กอลฟ ดําน้ํา ดูปะการัง 

 1.5.4 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเสนอบริการอิสระสําหรับนักทองเท่ียวตางประเทศและใน
ประเทศเฉพาะราย  (Foreign Individual Tour: FIT) เปนการจัดนําเท่ียวตามความตองการของ 
นักทองเท่ียว เชน การจัดท่ีพักแรม พาหนะ  การรับ – สง ท่ีสนามบินหรือสถานีขนสง อาหารบาง
ม้ือ โดยอาจจัดใหมีการนําชมสถานท่ีทองเท่ียว รวมอยูในโปรแกรมดวยก็ได 

 1.5.5 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเสนอบริการลักษณะพิเศษ  ( Specialty Intermediary 
chanceler)  เปนธุรกิจท่ีเปนตัวกลางระหวางผูผลิต  เชน  โรงแรม  ภัตตาคาร  แหลงทองเท่ียว  ฯลฯ  
กับลูกคาในการจัดนําเท่ียวเพื่อรางวัล (Incentive Company)  หรือการจัดประชุม นิทรรศการ 
(Meeting and Convention Planner)  หรือเปนผูจัดเดินทางทองเท่ียวท่ีไดรับมอบอํานาจจากบริษัท 
หรือเปนนายหนาของบริษัทรถโดยสาร 
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1.6 ประเภทของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว  
หากพิจารณาภาพรวมของการประกอบธุรกิจนําเท่ียวดังกลาวมาในหัวขอท่ี 1.3 ก็

สามารถจําแนกประเภทของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยท่ัวไปออกไดดังนี้ 
 1.6.1 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแบบคาสง (Tour Wholesale) 
 ไดแก Tour Operator ท่ีเปนธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงจัดทํารายการนําเท่ียวประเภทเหมาจาย 

(Package Tour) เพื่อขายใหแกบุคคลท่ัวไปโดยผานเครือขายตัวแทนบริษัททองเท่ียว หรือสายการ
บิน  ซ่ึงธุรกิจนําเท่ียวประเภทนี้อาจจะไมไดติดตอกับผูท่ีตองการทองเที่ยวโดยตรง และอาจจะ
ไมไดดําเนินการพาเท่ียวโดยตรง แตจะมอบใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอ่ืน (Land Arrangement) 
เปนผูจัดการหรือมอบใหตัวแทนท่ีรับชวงพาเที่ยวในสถานท่ีทองเที่ยวนั้นเปนผูดําเนินการ บริษัท
นําเท่ียวดังกลาวจะเปนผูดําเนินการออกแบบรายการท่ีจะขาย ในลักษณะของโปรแกรมการเดินทาง
แ ล ะ 
สายการบินไปกลับยังสถานท่ีซ่ึงมีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางไป 

 ผูประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวแบบคาสงดังกลาว  มักจะพัฒนาข้ึนในประเทศ  ซ่ึงมี
นักทองเ ท่ียวท่ีนิยมเดินทางไปตางประเทศเปนจํานวนมาก  เชน  ในกลุมยุโรปตะวันตก  
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน บริษัทเหลานี้มักจะเปนบริษัทในเครือของสายการบิน  เครือโรงแรมขนาด
ใหญ  หรือบัตรเครดิต  ซ่ึงจะทําการโฆษณาขายรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  โดยใชส่ือทาง
โทรทัศน และเสนอราคาครอบคลุมพื้นท่ีขายเปนบริเวณกวาง ดังจะเห็นไดวา  บริษัทเหลานี้มี
บ ท บ า ท สํ า คั ญ ใ น ก า ร ส ง 
นักทองเท่ียวเดินทางไปสูภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก 

 ท้ังนี้ บทบาทและหนาท่ีท่ีสําคัญของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแบบคาสง  กลาวคือ 
 ก. ซ้ือบริการตางๆ ของผลิตภัณฑการทองเท่ียวทุกอยางท่ีนักทองเท่ียวตองการ 

ไดแก  การเดินทางโดยพาหนะตางๆ  ท่ีพักแรม  อาหารและเคร่ืองดื่ม  การเขาชมสถานท่ีทองเที่ยว 
เปนตน   ในนามของตนเองในปริมาณท่ีมากพอสมควรแลวนํามา 

- จําหนายตอใหแกตัวแทนจําหนายการบริการนําเท่ียว  ออกมาในรูปรายการนํา
เท่ียวแบบเหมาจาย 

- แบงขายใหแกลูกคา หรือผูท่ีตองการใชบริการท่ัวไป 
 ข. มีอํานาจการตอรองสูงกับผูผลิต  เพราะซ้ือสินคาทีละจํานวนมากซ่ึงจะเปนผลดี

ตอการตอรองราคาการบริการทุกอยางการกําหนดราคาขายและชวยใหรายการนําเท่ียวแบบเหมา
จายมีราคาท่ีจูงใจลูกคา 
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 ค. ขายสงสินคาและบริการการทองเท่ียวใหแกผูขายปลีก (Retailer) หรือตัวแทน
จําหนายการบริการนําเท่ียวและประสานงานการจัดจําหนายจะไมขายใหแกนักทองเท่ียวโดยตรง 
แตในกรณีท่ีทําหนาท่ีเปน Tour Operator จะขายบริการนําเท่ียวโดยตรงใหแก นักทองเท่ียวดวย 

 ง. จัดประชาสัมพันธ  สงเสริม  การขายสินคาทองเท่ียว  การจัดบริการนําเท่ียวและ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ  

 จ. จัดทําเอกสารส่ือโฆษณา รวมท้ังการวางแผนการโฆษณารายการนําเท่ียวท่ีวาง
จําหนาย 

 
 1.6.2 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงขายรายการนําเท่ียวเท่ียวรายยอย (Retailer)  
 ไดแก Travel Agent ท่ีเปนผูประกอบการซ่ึงทําหนาท่ีขายบริการการทองเท่ียวโดยตรง 

ใหแกผูท่ีตองการเดินทางทองเท่ียว อันเปนตัวแทนของสายการบิน บริษัทเรือ  บริษัทรถโดยสาร
โรงแรม  รถเชา  หรือบางคร้ังก็เปนตัวแทนของบริษัทนําเท่ียวนั้นเองก็ได 

 โดยทั่วไปผูประกอบการเหลานี้มักจะเปนสาขาของบริษัทนําเท่ียวขนาดใหญ แต
อยางไรก็ตามก็มีจํานวนมากท่ีดําเนินงานอิสระ โดยเขารวมใชระบบคอมพิวเตอรจองตั๋วเครื่องบิน
แ ล ะ 
โรงแรม  รวมท้ังออกแบบโปรแกรมการทองเท่ียวใหลูกคาแตละราย โดยอาศัยฐานขอมูลจากผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายอ่ืน 

 การจําแนกความแตกตางระหวางผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวขนาดใหญ  (Travel 
Wholesale) กับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงขายรายการนําเท่ียวรายยอย (Travel Retailer)  นั้น
คอนขางจะไมยุงยาก โดยท่ัวไปมีลักษณะแตกตางท่ีเห็นไดชัดก็คือ ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายยอย
จะจัดทํารายการการทองเท่ียวใหแกลูกคาแตละราย โดยจัดแจงรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
(Package Tour) ใหตามความตองการของลูกคาแตละรายแตผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแบบขายสงจะ
เสนอรายการนําเท่ียวเหมาจายมาตรฐาน (Standard Package Tour)  ขายในตลาดและมีการโฆษณา 
เพื่อใหไดลูกคาจํานวนมาก 

 
 1.6.3 ผูประกอบธุรกิจบริการนําเท่ียว (Tour Operator – Company)  
 ไดแก Travel Agent ท่ีเปนเสมือนบริษัทหรือหนวยยอยท่ีรับงานตอจากผูประกอบ

ธุรกิจนําเท่ียวแบบขายสงขนาดใหญ หรือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทองเท่ียวรายยอยหรือดําเนินการ
เองอิสระ โดยรับผิดชอบในการจัดบริการใหตามท่ีมีการจัดโปรแกรมเหมารวมตามท่ีไดมีการ
โฆษณาไปแลว บริษัทนําเท่ียวอาจจะมีรถโดยสารของตนเอง หรืออาจจะไปทําการวาจาง เชา  หรือ
จองใหลูกคาก็ได  ลักษณะสําคัญของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตางจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
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แบบขายสง หรือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายยอย ก็คือจะใหบริการ ณ ตําแหนงการทองเที่ยว หรือ 
ณ พื้นท่ีทองเท่ียวนั้นๆ โดยจะไมเกี่ยวของกับการพาลูกคาเขามายังพื้นท่ีทองเท่ียว 

 ลักษณะการดําเนินงานดังกลาวเปนไปในลักษณะเดียวกับบริษัทรับชวงพาเท่ียว (Land 
Arrangement)  หรือบริษัทรับนําเท่ียว (Receiving Agent)  หรือบริษัทรับนักทองเท่ียวขาเขา 
(Inbound Agent) โดยบริษัทเหลานี้มักจะมีบทบาทสําคัญในการรับนักทองเที่ยวจากผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวแบบขายสงหรือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายยอยเขามาจากประเทศผูสงออก
นักทองเท่ียว  ในประเทศไทย ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะดําเนินการในลักษณะเชนนี้ เปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะบริษัทนําเท่ียว ท่ีรับนักทองเท่ียวขาเขาจากตางประเทศ (Inbound  Tour Operator) 
ซ่ึงดําเนินการรับผิดชอบการนําเท่ียวเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ อยางไรก็ตาม ผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวเหลานี้บางแหง ก็อาจมีการถือหุนโดยบริษัททองเท่ียวขนาดใหญ หรือไมก็เปนการ
ริเร่ิมโดยชาวตางประเทศท่ีมีความรูดีเกี่ยวกับตลาดการทองเท่ียว  อาทิ บริษัททูริสโม  บริษัท อีสต
เวสต เปนตน 

ดังปรากฏแผนภาพแสดงความสัมพันธไดดังนี ้

 
 
 
 
 

 
 
 1.6.4 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวลักษณะพิเศษ (Specialty Intermediary) 
 เปนผูประกอบการที่ทําหนาท่ีเปนตัวกลาง ท่ีมักจะจัดการประชุม หรือเปน

ผูประกอบการจัดนําเท่ียวเขามาเปนกลุม หรือเปนนายหนาของรถโดยสาร  หรือตัวแทนโรงแรม ซ่ึง
มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยว หรือผูเดินทางหรือตอองคกรธุรกิจในตลาดทองเที่ยว ซ่ึงนายหนาเหลานี้
จะไดรับคาจัดจากการดําเนินการ บริษัทเหลานี้ ไดแก  บริษัทจัดการทองเท่ียวเพื่อเปนรางวัล 
(Incentive Company) บริษัทจัดหารถโดยสาร (Motorcoach Broker) บริษัทจัดประชุม (Meeting and 
Convention Planner or Destination Planner) 

 
1.7 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย 
ในประเทศไทยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทุกแหงท่ีจะดําเนินการประกอบธุรกิจนําเท่ียว

จะตองข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีถูกกฎหมายและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

บริษัทนําเท่ียวแบบขายสง 

บริษัทนําเท่ียวรายยอย บริษัทบริการนําเท่ียว 
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นําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ภายใตการควบคุมและกํากับของ
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพ่ือควบคุมการ
ใหบริการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวใหไปตามกฎหมาย และใหความคุมครองแกนักทองเท่ียวที่
ใชบริการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

หากจะแบงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยตามตามพระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซ่ึง
แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

 1.7.1 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวบริการนําเท่ียวเฉพาะนักทองเท่ียวตางประเทศ 
(Inbound Tour Operator) 

 เปนผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีจัดการทองเท่ียวใหแกนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ี
เดินทางเขามาในประเทศ โดยจัดการต้ังแตการเดินทางของนักทองเท่ียวจากตางประเทศเขามา
ประเทศไทย การจัดการนําเท่ียวไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในประเทศไทย จนกระท่ังสง
นักทองเท่ียวใหเดินทางกลับออกไปยังตางประเทศ เม่ือส้ินสุดรายการนําเท่ียว 

 
 1.7.2 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวบริการนําเท่ียวตางประเทศ (Outbound Tour 

Operator) 
 เปนผูประกอบการที่ทําหนาท่ีจัดการทองเท่ียวใหแกคนไทย หรือชาวตางประเทศท่ี

อาศัยอยูในประเทศไทย ในการเดินทางออกไปเท่ียวยังตางประเทศ โดยทําหนาท่ีตั้งแต การจัดการ
เร่ืองการเดินทางออกนอกประเทศ การจัดการนําเที่ยวในตางประเทศจนกระท่ังนักทองเท่ียวเดินทาง
กลับเขามายังประเทศไทย 

 
 1.7.3 ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวบริการนําเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour 

Operator) 
 เปนผูประกอบการที่ทําหนาท่ีจัดการทองเท่ียวใหแกคนไทย ท่ีเดินทางภายในประเทศ

หรือนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาประเทศไทยดวยตนเอง และเขามาติดตอซ้ือ
รายการนําเท่ียวในประเทศไทยจากบริษัทประเภทนี้ แตลักษณะนี้จะมีคอนขางนอย เนื่องจากบริษัท
สวนใหญ มักไมไดมีการเตรียมบุคลากรท่ีสามารถใชภาษาตางประเทศไวรองรับการนําเท่ียว ใน
ลักษณะนี้ เปนการจัดการเดินทางขามจังหวัดจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งซ่ึงอยูหางไกล โดย
นักทองเท่ียวตองการการอํานวยความสะดวกต้ังแตการจัดการดานการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว
ตางๆ ในพื้นท่ีรวมท้ังท่ีพักและอาหาร 

 
 1.7.4 บริษัทบริการนําเท่ียวในทองถ่ิน (Local Tour Operator) 
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 เปนผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีจัดนําเท่ียวภายในประเทศ เพียงแตเนนการจัดการ
ทองเท่ียวเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทนั้นตั้งอยู  เนื่องจากบริษัทเปนผูเช่ียวชาญและชํานาญเสนทางใน
พื้นท่ีนั้นๆ  ซ่ึงรวมถึงการนําเท่ียวในลักษณะพิเศษท่ีตองการผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน การจัดนํา
เท่ียวปา ดูนก ลองแกง ดํานํ้า เปนตน 

 แตท้ังนี้ ในทางปฏิบัติผูประกอบธุรกิจดังกลาวขางตนท่ีถูกจําแนกไวตามกฎหมาย 
อาจจะใหบริการท้ังแกนักทองเที่ยวท้ังในประเทศและตางประเทศ (Inbound/Outbound Tour 
Operator) ก็ได 
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จํานวนบริษัทนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายในป 2543 
 

ภาค จํานวน 
เหนือ 

ตะวนัตก 
กลาง 

ตะวนัออก 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ใต 

636 
60 

1,873 
336 
117 

1,091 
รวม 4,113 

 
1.8 รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour)  
รายการนําเท่ียวแบบเหมาจายเปนการจัดรายการนําเท่ียว โดยการนําเอาบริการอํานวย

ความสะดวกตางๆ มารวมกันแทนท่ีจะแยกขายบริการ เปนผลทําใหราคาถูกลง และทําให
นักทองเท่ียวสามารถเดินทางทองเท่ียวไดระยะทางไกลมากข้ึนและมีเวลาในการทองเท่ียวมากขึ้น 
ตลอดจนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความม่ันใจและปลอดภัยระหวางการเดินทาง เพราะมีผูคอย
ชวยเหลือแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังนี้ การจัดรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายสามารถแบงออกได
เปนหลายประเภท กลาวคือ 

 1.8.1 Escorted Tour เปนการจัดรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายโดยเดินทางตาม
เสนทางท่ีกําหนด แตมีบางรายการทองเที่ยวท่ีใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางไปเองหรือรับประทาน
อาหารบางม้ือเอง และใชรถโคชในการเดินทางเปนสวนใหญ 

 1.8.2 Fly – drive Package เปนการเดินทางไป-กลับโดยรวมคาโดยสารเคร่ืองบิน
และรถยนตเชาท่ีจุดหมายปลายทาง เชน สายการบิน Lufthansa ดําเนินการจัดรายการนําเท่ียว
รวมกับบริษัทรถเชา Avis เรียกวา Fly drive classic ขายใหแกนักทองเท่ียว ท่ีตองการเดินทางจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาไปประเทศเยอรมนี หรือออสเตรเลีย พรอมท้ัง รถเชาอีก 5 วัน หรือมากกวา 

 1.8.3 Fly – cruise Package เปนการเดินทางไป-กลับโดยรวมคาโดยสารเคร่ืองบิน
ไปยังทาเรือท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการเดินทางโดยเรือสําราญ (Cruiser) 

 1.8.4 Accommodation and Meal Package เปนรายการนําเท่ียวท่ีมีการจัดรวมท่ีพัก
ประเภทใดก็ไดและอาหารบางม้ือในราคาเหมาจาย 

 1.8.5 Event Package เปนการจัดรายการนําเท่ียวในกรณีท่ีมีเหตุการณหรือโอกาส
พิเศษ เชน การแขงกีฬาโอลิมปก ซ่ึงมักจะจัดรวมคาขนสง คาท่ีพัก คาอาหาร และคาเขาชม 
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 1.8.6 Entertainment Package เปนรายการนําเท่ียวท่ีจัดนําเพื่อการพักผอนใหแก
ลูกคาในทองถ่ินซ่ึงไมรวมที่พัก เชน จัดรวมคาอาหาร คาชมละคร คาเขาชมสวนสนุก และการนํา
เท่ียวอ่ืนๆ 

 1.8.7 การจัดใหบริการนําเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดทัศนศึกษาและทองเท่ียว
ในตางประเทศ  

 
2. แนวความคดิพ้ืนฐานในการคุมครองนักทองเที่ยว  

 
ในการที่นักทองเท่ียวไดตัดสินใจซ้ือรายการนําเท่ียวใด ยอมถือไดวานักทองเท่ียวได

ตัดสินใจท่ีจะลงทุนไมวาจะเปนเงินท่ีเขาจะตองจายเปนคาบริการและเวลาของเขา จึงถือไดวา
รายการนําเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดซ้ือมานั้นเปนสินคาท่ีไดมีการคาดหวังวาจะไดรับบริการใน
ลักษณะท่ีเปนรูปธรรมเปนการตอบแทน  

ในการท่ีผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวไดตัดสินใจท่ีจะซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
(Package Tour)  ก็ยอมตองอาศัยขอมูลสารสนเทศท่ีจัดทําโดยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว หรือตัวแทน
นําเท่ียว ท้ังนี้นักทองเท่ียวอาจจะไมคุนเคยกับสถานท่ีท่ีจะไปทองเท่ียวแตอยางใด  แมในหลายกรณี
ท่ีนักทองเท่ียวจะคุนเคยหรือหาขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวดวยตนเอง แตสวนใหญขอมูลท่ีเปน
พื้นฐานในการตัดสินใจท่ีจะซ้ือรายการนําเท่ียว มักจะมาจากขอมูลสารสนเทศของผูประกอบการ
นั่นเอง  จึงเทากับวานักทองเท่ียวถูกบังคับ ใหตัดสินใจซ้ือรายการนําเท่ียว  ภายใตพื้นฐานของขอมูล
ของผูใหบริการนั่นเอง3 

ท้ังนี้ภายใตธุรกิจนําเท่ียวมักจะมีการกําหนดวิธีการจายคาบริการเปนการลวงหนา ซ่ึง
แตกตางจากการซ้ือสินคาและบริการโดยท่ัวไปซ่ึงมักจะเกิดข้ึนพรอมกัน  กลาวคือ  จะมีการชําระ
คาซ้ือสินคาและบริการพรอมกันกับส่ิงของสินคาหรือบริการ  ดังนั้น  เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค
หรือนักทองเท่ียวมิใหถูกหลอกลวงจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทน  หรือในกรณีท่ี
ผูประกอบการไดประสบกับปญหาทางการเงิน  จึงอาจจะทําใหนักทองเท่ียวหรือผูบริโภคตอง
ประสบกับความยากลําบากในระหวางการทองเท่ียวภายในประเทศหรือตางประเทศ 

ดวยเหตุนี้จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภค  
ซ่ึงซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย   ท้ังนี้  จากการที่ผูเขียนไดศึกษาหลักการในกฎหมายท้ังของ
ประเทศไทย  และประเทศในกลุมประชาคมยุโรปและเอเชีย ไดแก  อังกฤษ  นอรเวย  กรีซ  
ออสเตรเลีย  ฮองกง ญ่ีปุน และเยอรมนี  จึงสามารถสรุปหลักการท่ีสําคัญไดดังนี้ 

 

                                                           
3 The European Commission, Round– table on Package Travel Contract. February 2001, p2. 
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2.1 หนาท่ีในการเปดเผยขอมูลกอนทําสัญญา  (Duty to Disclosure) 
การกําหนดหนาท่ีกอนทําสัญญาใหแกผู ู ประกอบธุรกิจนําเท่ียวในการที่จะใหขอมูล

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายอยางถูกตองแกนักทองเท่ียว ไดแก  ขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักและการเดินทาง  คาใชจายตางๆ เปนตน  ในการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ ในแผนปลิว เอกสาร  หรือในเว็บไซตจะตองมี รายละเอียดท่ีชัดเจน  ถูกตอง  
และตรงกับความเปนจริง ซ่ึงรูปแบบเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลกอนทําสัญญาท่ีใชอยูในประเทศไทย
นั้นสวนใหญจะเปนการโฆษณารายการทองเท่ียวอยางแพรหลายในหนังสือพิมพรายวัน เปนการ
เชิญชวนใหแกนักทองเท่ียวท่ีสนใจซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายในช้ันตน ซ่ึงหากนักทองเท่ียว
ตกลงท่ีจะซ้ือรายการนําเท่ียวตามโฆษณาดังกลาวจะตองติดตอไปยังธุรกิจนําเท่ียวท่ีขายบริการนั้น 
และทําสัญญากันโดยฝายนักทองเที่ยวจะตองเดินทางไปยังสถานประกอบการของผูขายซ่ึงจะได
ขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวเพ่ิมเติมอีกระดับหนึ่ง และในสวนของการชําระราคานักทองเท่ียวจะได
ใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานซ่ึงสวนใหญจะแจงเง่ือนไขเกี่ยวกับการยกเลิกรายการนําเท่ียวไว ซ่ึงจะ
แตกตางจากการซ้ือขายบริการนําเท่ียวผานเว็บไซดซ่ึงผูซ้ือสามารถจองซ้ือและชําระเงินไดทันที
ผานบัตรเครดิตหรือบัญชีทางธนาคาร แตในกรณีนี้ผูซ้ืออาจตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบมากกวา
เพราะจะไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการยกเลิกรายการนําเท่ียว 
 

2.2 การประกันภัย  (Insurance) 
การกําหนดหนาท่ีใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองทําประกันภัยในการเดินทาง (Travel 

Insurance)  ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักทองเท่ียวหรือผูบริโภค  ท้ังนี้อาจจะเปนการประกันภัย 
อุบัติเหตุ ดังท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535  และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
กําหนดไววา ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองจัดใหมีการประกันภัยอุบัติเหตุใหกับนักทองเท่ียวและ
มัคคุเทศกในระหวางการเดินทางทองเท่ียว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสีย 
อวัยวะ หรือทุพพลภาพไมต่ํากวาสองแสนบาทตอคน และกรณีบาดเจ็บไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอ
คน เวนแตนักทองเท่ียวมีประกันภัยอุบัติเหตุโดยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอ่ืนอยูแลว4 เปนกฎหมาย
ท่ีออกมาเพ่ือคุมครองนักทองเท่ียวและมัคคุเทศกท่ีบังคับใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองจัดทํา 
ประกันภัยอุบัติเหตุ ซ่ึงการเอาประกันภัยอุบัติเหตุอาจกระทําไดใน 2  ลักษณะ กลาวคือ การทํา
ประกันแบบเหมารวม ซ่ึงจะครอบคลุมทุกรายการนําเท่ียวท่ีธุรกิจนําเท่ียวท่ีเอาประกันภัยไวได
จัดทําข้ึน กับการทําประกันภัยเฉพาะรายการนําเท่ียว ท่ีจะประกันภัยเฉพาะรายการนําเท่ียวท่ีไดจัด
ใหมีการเอาประกันภัยไวเทานั้น  ในปจจุบันพบวานักทองเท่ียวสวนใหญมักไมทราบวามีการจัดให

                                                           
4 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 

2535 ขอ 2  
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ความคุมครองตามกฎหมายดังกลาวเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึนจึงมิไดรับการเยียวยาในสวนนี้ อยางไรก็
ต า ม  
นักทองเท่ียวและมัคคุเทศกผูไดรับอุบัติเหตุตองแสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุดังกลาวไดเกิดข้ึนระหวาง
การทองเท่ียว แตในหลายประเทศ เชน นอรเวย  ออสเตรเลีย  ฮองกง  เปนตน  ไดมีการพัฒนา
จนกระทั่งไดจัดต้ังกองทุนทดแทนใหแกนักทองเท่ียวซ่ึงอาจจะเปนการชดเชย หรือใหความ
ชวยเหลือแกนักทองเท่ียว หรือแมกระท่ังในกรณีท่ี ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองประสบกับปญหา
ทางการเงิน  อันเปนการชวยเหลือนักทองเท่ียวที่ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนในระหวางการ
เดินทางทองเท่ียวไดอยางทันทวงที 

 
2.3 การยกเลิกสัญญาบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  (Cancellation  of 

Contract )  
สัญญาบริการการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package  Tour  Contract)  เปนสัญญาทาง

แพงระหวางนักทองเท่ียวกับผูใหบริการ  ซ่ึงอาจจะมีการยกเลิกสัญญากอนการเดินทางได  แต
เนื่องจากแตละประเทศมีกฎเกณฑเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายท่ีแตกตาง
กัน  เชน  ในประเทศนอรเวย นั้น  การท่ีจะเลิกสัญญาบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายจะตองมี
ขอตกลงระหวางตัวแทนผูบริโภคหรือ ผูบริโภคกับผูใหบริการนําเท่ียว แตในประเทศอ่ืนๆ ผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะมีอํานาจยกเลิกไดฝายเดียว 

แตอยางไรก็ตามในแตละประเทศจะมีการกําหนดหลักเกณฑการยกเลิกรายการนํา
เท่ียวเพื่อใหความเปนธรรมแกท้ังสองฝาย  กลาวคือ   นักทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว  
ท้ังนี้จะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการยกเลิกสัญญากอนการเดินทางจะเร่ิมข้ึน (The Principle of Sliding 
Scales of Cancellation Charges) โดยท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก
นักทองเท่ียวในรูปของการคืนเงิน (Refund)   แกนักทองเท่ียวท่ีไดจายเงินลวงหนาเปนคาบริการ ซ่ึง
ก็จะทําใหเกิดผลดีกับท้ังสองฝายท่ีจะทราบได เปนการแนนอนวานักทองเท่ียวจะไดรับเงินคืน
เทาใด และในขณะเดียวกันผูประกอบการ ก็จะไดรับการชดเชยจากการท่ีนักทองเท่ียวเลิกสัญญา 
และตองเสียโอกาสท่ีจะไดรับหรือควรจะไดรับผลกําไรจากการขายบริการ 

แตการกําหนดคาธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวนั้น ผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวมักจะไดรับประโยชน  ดังนั้น  จะมีขอพิจารณาเกี่ยวกับคาเสียหาย  หรือคาธรรมเนียมใน
การยกเลิกสัญญา  กลาวคือ   

 2.3.1 หลักการคํานวณความเสียหายจะตองยุติธรรมและไมเปนการลงโทษ หรือผลัก
ภาระใหแกผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวเพียงฝายเดียว (Penalize)   
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 2.3.2 คาธรรมเนียม  (Charge)  ในการยกเลิกการเดินทางจะตองไมสูงเกินไปกวา
ขอตกลงท่ีจะไดรับความเห็นชอบจากนักทองเท่ียวซ่ึงเปนผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และ
เจาหนาท่ีรัฐ 

 2.3.3 คาธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวจะตองสอดคลองกับหลัก
ความเสียหาย  กลาวคือ  ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองกําหนดโดยยุติธรรม และ สมเหตุสมผล 

 
2.4 กรณีท่ีมีเหตุการณเกิดขึ้นโดยไมอาจคาดหมาย  (Disruptive Event) 
กรณีมีเหตุการณเกิดข้ึนโดยไมอาจคาดหมาย  ณ จุดหมายปลายทางนับต้ังแตวันออก

เดินทาง  เชน สงคราม  โรคระบาด การนัดหยุดงาน  เหตุการณใดๆ  ซ่ึงขัดขวางตอการเดินทางหรือ
เปนอันตรายตอนักทองเท่ียว เปนตน  ทั้งนี้ คูสัญญาท้ังสองฝายควรจะมีสิทธิยกเลิกสัญญาบริการนํา
เท่ียวและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดเงื่อนไขของการคืนเงินมัดจําหรือเงินคาบริการท่ี
นักทองเท่ียวไดชําระไปแลว และผูใหบริการก็พึงมีสิทธิท่ีจะหักสวนท่ีเปนคาใชจายท่ีตนได
ดําเนินการไปแลวไดเชนกันโดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรม 

เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไมอาจคาดหมายไดสวนใหญจะเกิดข้ึนจากปรากฏการณ
ธรรมชาติ เชน พายุ โรคระบาด แผนดินไหว อุทกภัย ซ่ึงเปนเหตุสุดวิสัย5 ท่ีไมสามารถคาดเห็นได
กอนลวงหนาวาเหตุการณนั้นๆ จะเกิดข้ึน และไมสามารถปองกันได ซ่ึงการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
คุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภคในการซื้อรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายในลักษณะเชนนี้
คอนขางเปนไปไดยาก นักทองเท่ียวจะตกเปนฝายท่ีเสียเปรียบเนื่องจากไดชําระราคาใหกับทางฝาย
ผูขายแลว ผูเขียนเห็นวาการซ้ือบริการนําเท่ียวของนักทองเท่ียวนั้นเปนการซ้ือบริการที่อยูใน
รูปแบบของการหาความสุข ความเพลิดเพลินเพื่อการพักผอนหยอนใจ ตางจากการซ้ือขายสินคา
โดยทั่วไปท่ีจะไดรับสินคาตอบแทนในทันทีท่ีไดชําระราคา ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวจากประเทศ
ไทยไดซ้ือบริการนําเท่ียวประเทศจีน และไดชําระราคาครบถวนแลว กอนเดินทางทราบวาประเทศ
จีนมีโรคไขหวัดซารส (Sars) ระบาด จึงขอยกเลิกการเดินทาง จะเห็นไดวาการบอกเลิกสัญญาใน
เวลากระช้ันชิดนั้นยอมกอใหเกิดความเสียหายข้ึนแกฝายธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนผูขายดวยจากการ
ดําเนินการจัดการนําเท่ียวนั้น แตอยางไรก็ตามดังไดกลาวมาแลววา การซ้ือบริการนําเท่ียวเปนการ
เขารับบริการในรูปแบบของการหาความสุข การพักผอนหยอนใจ ซ่ึงตัวนักทองเท่ียวเองไมจําเปนท่ี
จะตองพาตัวเองเขาเส่ียงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น นักทองเท่ียวท่ีซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบ
เหมาจายควรที่จะไดรับความคุมครองท่ีมากกวากรณีปกติธรรมดา 

                                                           
5 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 คําวา “เหตุสุดวิสัย”  หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้น

ก็ดีจะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะได
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนน้ัน 
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2.5 ขอยกเวน หรือขอจํากัดความรับผิดชอบ  (Exclusion Limit of Liability) 
เนื่องจากสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายมักจะเปนสัญญามาตรฐาน  (Standard 

Form Contract) ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะกําหนดเองแตฝายเดียวไวลวงหนาและมักจะ
กําหนดขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบท่ีไมเหมาะสมไวลวงหนา ในรูปแบบของสัญญา
สําเร็จรูป  เม่ือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทนไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หรือจําเปนตอง
เปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียวซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวเสียเปรียบ  กลาวคือ ขอยกเวน หรือขอจํากัด
ความรับผิดดังกลาวท่ีกําหนดไวนั้น อาจเกิดจากการผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวของทางฝายผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวเอง จากการท่ีตนไมสามารถจัดใหมีการใหบริการตามรายการนําเท่ียวท่ีระบุ
ไวในสัญญาไดโดยหลักแลวจะตองแจงใหนักทองเท่ียวทราบลวงหนาวาจะยินยอมใหเปล่ียนแปลง
รายการไดบางสวนหรือไม หากนักทองเท่ียวไมยินยอมหรือไมไดรับแจงลวงหนาอาจสงผลให
นักทองเท่ียวไมพอใจและนําไปสูกระบวนการของการรองเรียนได ดวยเหตุนี้ กฎหมายทองเท่ียว
ของประเทศตางๆ  เชน  สิงคโปร  อังกฤษ มักจะกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตอง
รับผิดชอบ  และจะยกเอาขอความจํากัดความรับผิดชอบมาใชเปนขออางเพื่อปดความรับผิดของ
ตนเองมิได 

 
2.6 กระบวนการรองเรียนและพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
ในแตละประเทศจะมีกฎหมายกําหนดกฎเกณฑในการใหสิทธิแกนักทองเท่ียวในการ

รองเรียนกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทนไดฝาฝนสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย
โดยจะมีกระบวนการพิจารณาขอรองเรียนอยางไมเปนทางการ เชน  อนุญาโตตุลาการ
คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองรองเรียน  เปนระบบไกลเกล่ียท่ีเปดโอกาสใหคูกรณีทําการเจรจาตกลง
กันในเบ้ืองตน ตามกระบวนการรองเรียนและการพิจารณาเร่ืองรองเรียนของประเทศในปจจุบันอยู
ในความกํากับดูแลของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก การทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย (ททท.)  ซ่ึงหากมีการผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวเกิดข้ึนนักทองเท่ียวสามารถรองเรียน
มายัง ททท. ได วิธีการรองเรียนท่ีใชกันอยูในปจจุบันนั้นกระทําไดหลายวิธี ตัวอยางเชน มา
รองเรียนดวยตัวเอง การสงจดหมายรองเรียนทางไปรษณีย การรองเรียนทางโทรสาร การรองเรียน
โดยสงมาทางอีเมล (Email) ของ ททท. รวมไปถึงการรองเรียนผานสํานักงานสาขาของ ททท. ท่ี
ประจําในตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีไมสามารถเดินทางมา
รองเรียนดวยตนเองไดเนื่องจากตนไดเดินทางกลับประเทศไปแลว ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีจะ
ดําเนินการเรียกใหธุรกิจนําเท่ียวผูถูกรองเรียนนั้นมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนดังกลาว 
เพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกนักทองเท่ียวโดยรวดเร็วและเปนธรรม เชนในกระบวนการพิจารณา
เร่ืองรองเรียนของประเทศไทย หากปรากฏวาการเจรจาไกลเกล่ียในเบ้ืองตนไมสําเร็จ หรือไม
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สามารถตกลงกันไดก็จําตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทในช้ันอนุญาโตตุลาการ ในวิธีการนี้
คูกรณีจะตองแตงต้ังบุคคลข้ึนทําหนาท่ีเปน “อนุญาโตตุลาการ” เพื่อวินิจฉัยขอพิพาทท่ีเกิดข้ึน โดย
คูกรณีท้ัง 2 ฝายจะตองนําพยานหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเสนอตอผูท่ีเปนอนุญาโตตุลาการเพื่อให
อนุญาโตตุลาการใชเปนขอมูลในการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท 

ขอดอยของการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ คือ เร่ืองของคาใชจาย แมวาการ
ดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยในปจจุบัน จะไมตองเสียคาธรรมเนียมใหแก
สถาบันอนุญาโตตุลาการ แตคูกรณีจะตองเสียคาปวยการใหแกผูท่ีทําหนาท่ีอนุญาโตตุลาการ หากมี
การแตง ต้ังอนุญาโตตุลาการหลายคนคาใชจายสวนนี้ก็จะสูงข้ึนเปนเงาตามตัว  สําหรับ
อนุญาโตตุลาการบางคนที่มีช่ือเสียงมากหรือสําหรับขอพิพาทที่ยุงยากมาก คาปวยการก็อาจจะมาก
เปนพิเศษดวย 

ปญหาประการตอมา คือ เร่ืองการบังคับตามคําช้ีขาด เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไมมี
อํานาจบังคับใหเปนไปตามคําช้ีขาดไดเอง แตตองใชกลไกของศาลทําใหตองไปดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลตอภายหลังจากเสร็จส้ินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจจะเปนการเพ่ิม
ข้ันตอนเขาไปอีก จากท่ีมีการดําเนินคดีเพียงสองหรือสามข้ัน แตตองกลายเปนสามหรือส่ีข้ันนั่นเอง 
 

3. สรุป 
 
จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะไดเห็นภาพรวมของธุรกิจทองเท่ียวในประเทศไทย  และมาตรการทาง
กฎหมายของไทยในการคุมครองนักทองเท่ียว ซ่ึงจะไดวิเคราะหในรายละเอียดตอไปในบทท่ี  4 
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บทท่ี 3 
 

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเที่ยวในการซื้อบริการรายการ 
ทองเที่ยวแบบเหมาจายของประเทศไทยกับตางประเทศ 

 
ในบทนี้ จะไดศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเท่ียวของไทย ไดแก  

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก  พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  ตลอดจนกฎหมายของตางประเทศ  ไดแก The Package 
Travel, Package Holidays and Package Tours Regulation 1992 ของประเทศอังกฤษ ,The Package 
Tours Act 1995 ของประเทศนอรเวย , กฤษฎีกาของประธานาธิบดีท่ี 339/1996  On Package Travel 
ของประเทศกรีซ , Spanish Law 21/1995 Package Travel  ของประเทศสเปน นอกจากนี้ Agent Act 
1968 ของประเทศออสเตรเลีย  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2001 ของ Australian Capital 
Territory สวนประเทศ   ฮองกง การนําเท่ียวจะอยูภายใตการควบคุมของ The Travel Industry 
Council ,The Travel Agent Ordinance และ The Travel Industry Compensation Fund ,ประเทศ
ญ่ีปุนซ่ึงประกาศใช The Travel Agency Law ประเทศมาเลเซีย ก็ไดตรากฎหมาย Tourism Industry 
Act 1992 และประเทศเยอรมนีThe Standard Contracts Act 1997 (Gesetz zur Regelung der 
Allgemeionen Geschaftsbedingungen) รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย  เพื่อเปน
แนวทางวิเคราะหกฎหมายของประเทศไทยในบทท่ี 4 ตอไป 
 
1.  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเที่ยวในการซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมา
จายของตางประเทศ 

 
ในการศึกษากฎหมายซ่ึงเกี่ยวของกับมาตรการในการคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือ

บริการรายการทองเท่ียวแบบเหมาจายของตางประเทศ จะเห็นไดวา สามารถจําแนกประเภทของ
มาตรการทางกฎหมายในอันท่ีแตละประเทศใชเพื่อใหความคุมครองนักทองเท่ียวของตนท่ีเดินทาง
ทองเท่ียวภายในประเทศและทองเท่ียวในตางประเทศเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

 
1.1 ประเทศที่มีกฎหมายควบคุมกํากับการซ้ือบริการรายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย

โดยเฉพาะ เปนประเทศท่ีอยูในประชาคมยุโรปเปนสวนใหญ  ไดแก 

DPU



 
 1.1.1 ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษเปนประเทศท่ีอยูในกลุมประชาคมยุโรป ซ่ึงไดมีการออกคําส่ังเชิง

เสนอแนะ (Directive) เพื่อใหการคุมครองนักทองเท่ียวตาม Council Directive on Package Travel 
Package Holidays and tours 1990 ซ่ึงกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีประเทศในประชาคมยุโรป จะตอง
ออกกฎหมายคุมครองกลาวคือ 

 (1) การกําหนดแยกความรับผิดของ ผูจัดรายการนําเท่ียว (Organizer) และตัวแทน
เสนอขายรายการนําเท่ียว (Retailer) 

 (2) กําหนดสาระสําคัญของสัญญาบริการทองเท่ียวท่ีจะตองระบุถึงราคา ลักษณะของ
ท่ีพัก จํานวนม้ืออาหาร กําหนดการที่จะตองแจงเพื่อยกเลิกรายการนําเท่ียว 

 (3) ขอกําหนดท่ีผูจัดรายการนําเท่ียวหรือตัวแทนนําเท่ียวจะตองแจงแกนักทองเท่ียว 
ผูซ้ือบริการ เชน Passport การตรวจโรค ขอกําหนดเร่ืองสุขภาพ ราคา เปนตน 

ประเทศอังกฤษไดประกาศใชกฎหมาย The Package Travel Package Holidays and 
Package Tour Regulation 1992 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. กําหนดความหมายของคําสําคัญท่ีใชในกฎหมาย 
 1.1 “แผนพับ” (Brochure) หมายถึง แผนพับซ่ึงเสนอขายรายการนําเท่ียว 
 1.2 “สัญญา” (Contract) หมายถึง ขอตกลงระหวาง นักทองเท่ียวซ่ึงเปนลูกคากับผูจัด

รายการนําเท่ียว (Organizer) หรือผูคาปลีก (Retailer) หรือกับบุคคลท้ังสองฝาย ดังกลาว 
 1.3 “ผูจัดรายการนําเท่ียว” (Organizer) หมายถึง บุคคลซ่ึงเปนผูจัดรายการนําเท่ียว

และขายหรือเสนอขาย โดยตรงหรือโดยผานผูคาปลีก (Retailer) 
 1.4 “ผูคาปลีก” (Retailer) หมายถึง บุคคลซ่ึงขายหรือเสนอขายรายการนําเท่ียวซ่ึงจัด

โดยผูจัดรายการนําเท่ียว 
 1.5 “รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย” (Package) หมายถึง  การจัดเตรียมกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับการทองเท่ียวอยางนอย 2 กิจกรรม เพื่อนําเสนอภายในราคาเดียวกัน (An Inclusive Price) 

ไดแก คาใชจายหรือการบริการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับคาโดยสารและที่พักและเปนสวนประกอบท่ี
สําคัญในรายการนําเที่ยว (A Significant Proportion of the Package) 

กิจกรรมท่ีถูกจัดเตรียมไวลวงหนา (Pre-arranged Combination) ตองเปนการจัดเตรียม
ไวเพื่อเสนอบริการตอลูกคา เปนท่ีเรียบรอยแลว มิใชเปนการจัดตามท่ีลูกคาเสนอใหผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวจัดทําให 

2. ขอความซ่ึงตองลงแผนพับซ่ึงเสนอรายการนําเท่ียวจะตองประกอบไปดวย 
 2.1 จุดหมายปลายทาง ลักษณะและประเภทของการขนสง 
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 2.2 ลักษณะของท่ีพักรวมไปถึงท่ีตั้งของท่ีพักซ่ึงจะไดรับการยอมรับจาก องคการการ
ทองเท่ียว 

 2.3 จํานวนม้ืออาหารท่ีกําหนดรายการนําเท่ียว 
 2.4 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหนังสือเดินทางขอกําหนดในการอนุญาตเขาประเทศรวมท้ัง

ขอกําหนดในเร่ืองสุขภาพ สําหรับการเดินทาง 
 2.5 จํานวนเงินท่ีจะตองวางมัดจําและกําหนดเวลาท่ีจะตองจายมัดจํา 
 2.6 จํานวนนักทองเท่ียวอยางนอยท่ีสุด ซ่ึงสามารถจัดรายการนําเท่ียวได  และ

กําหนดเวลาท่ีจะยกเลิกรายการทองเท่ียว 
 2.7 การวางหลักประกันเพื่อเงินซ่ึงจะจายคืนใหแกนักทองเท่ียว เม่ือผูประกอบการ 

ลมละลาย 
3. ขอตกลงซ่ึงตองกําหนดลงในสัญญา ตองมีขอความเชนเดียวกับแผนพับ รวมท้ัง

จะบอกใหทราบวาบุคคลใดเปนผูจัดรายการนําเท่ียว, ผูคาปลีกหรือตัวแทนทองเท่ียว รวมท้ังผูรับ 
ประกันภัย และเง่ือนไขและเง่ือนเวลา ในการชําระเงิน 

4. ขอมูลท่ีจะตองบอกกลาวแกนักทองเท่ียวท่ีซ้ือรายการทองเท่ียว กอนเร่ิมเดินทาง 
ไดแก 

 4.1 เวลาและสถานท่ีท่ีจะหยุดพักในระหวางเดินทางในกรณีท่ีจะตองมีการใชพาหนะ
หลายประเภท ในการเดินทาง ก็จะตองบอกถึงจุดข้ึนพาหนะ และสถานท่ีท่ีจะตองพักแรม  

 4.2 ช่ือ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ของตัวแทนของผูจัดทํารายการทองเท่ียวหรือบริษัทนํา
เท่ียว ณ สถานท่ีซ่ึงนักทองเท่ียวจะตองพัก  ท้ังนี้ รวมถึง ตัวแทนอ่ืนๆ ของบุคคล ดังกลาว 

นอกจากนี้แลว ผูจัดรายการนําเท่ียว (Organizer) และผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวใน
ประเทศอังกฤษ จะตองปฏิบัติตามมาตรฐานของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว (the 
A.B.T.A Tour Operator’s Code of Conduct) ซ่ึงสมาคมผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไดจัดทําข้ึนอีกดวย 
ท้ังนี้ จะไดกลาวถึงรายละเอียดในภายหลัง 

5. การโอนการจองรายการทองเท่ียวใหบุคคลอ่ืน (Transfer of booking) 
ในการที่นักทองเท่ียวซ่ึงจองรายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย  ไมสะดวกท่ีจะเดินทาง

ไปในรายการนําเท่ียวนั้นได  เขายอมสามารถโอนการจองดังกลาวไปใหแกบุคคลอ่ืน  ท้ังนี้จะตอง
บอกกลาวการโอนไปยังผูจัดรายการนําเท่ียวกอนออกเดินทาง  ในการโอนไปดังกลาว  ท้ังผูโอน

และผูรับโอนจะตองรับผิดชอบรวมกันในคาบริการท่ียังจายไมครบถวน 1 

6. การแกไขราคา  (Price revision) 

                                                           

 1 The package Travel , Package Holiday and Package Tour Regulation 1992, section 10. 
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โดยทั่วไปขอตกลงสัญญายอมมีผลบังคับ หากสัญญาไดเกิดข้ึนแลวรวมไปถึงราคาซ่ึง
ก็ถือไดวาเปนเง่ือนไขสําคัญในสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย แตอยางไรก็ตาม ราคาก็จะแกไข
เปล่ียนแปลงไดภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 6.1 ในสัญญานั้นไดแสดงถึงวิธีการคํานวณไวโดยยอ 
 6.2 การแกไขสัญญาจะกระทําไดในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในส่ิงตอไปนี้ 

6.2.1 คาใชจายในการขนสงรวมท้ังคาพลังงาน 
6.2.2 อัตราภาษ ี
6.2.3 การเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน 

7. การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีสําคัญของสัญญา 
เม่ือสัญญาบริการทองเที่ยวแบบเหมาจายไดเกิดข้ึนแลว การท่ีผูจัดรายการนําเท่ียวจะ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขท่ีสําคัญของสัญญา  ไดแก  สถานท่ีพัก  การอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเท่ียว เปนตน   ก็จะตองมีการแจงแกนักทองเท่ียวเพ่ือใหเขาทราบวาจะตัดสินใจเดินทางไป
ดวยหรือไม   และนักทองเท่ียวจะตองแจงแกผูจัดรายการนําเท่ียวหรือตัวแทนนําเท่ียวถึงการ
ตัดสินใจของเขา 

8. การยกเลิกรายการนําเท่ียวของผูจัดรายการนําเท่ียว  ( Cancellation by Organizer)  
ในกรณีท่ีผูจัดรายการนําเ ท่ียวไดยกเลิกรายการนําเ ท่ียวกอนวันออกเดินทาง

นักทองเท่ียว มีสิทธิดังตอไปนี้ 2 
 8.1 เลือกท่ีจะรับรายการนําเท่ียวซ่ึงผูจัดรายการนําเท่ียว เสนอรายการนําเท่ียวอ่ืน มา

ทดแทนรายการที่ยกเลิกในลักษณะท่ีมีราคาเทากันหรือสูงกวา หรือ 
 8.2 เลือกท่ีจะรับรายการนําเท่ียวซ่ึงมีราคาต่ํากวาและรับคืนในสวนตางของราคา  

หรือ 
 8.3 รับคืนเงินท่ีจายไป 

แตอยางไรก็ตาม หากผูจัดรายการนําเท่ียวยกเลิกรายการนําเท่ียวอันเนื่องมาจากมี
จํานวนนักทองเที่ยวไมครบตามจํานวนข้ันตํ่าท่ีไดแจงไวหรือมีเหตุการณอันไมอาจคาดหมายได
เกิดข้ึน ไดแก  สงคราม  โรคระบาด  มีการสไตรค เปนตน  นักทองเท่ียวยอมไมไดรับการชดเชย  

9. กรณีท่ีมีการกําหนดคาเสียหาย (Surcharge)  จากการที่นักทองเท่ียวยกเลิกสัญญา 
ในการทําสัญญาบริการทองเท่ียวแบบเหมาจาย ผูจัดรายการทองเท่ียวมักจะกําหนด

คาเสียหายในกรณีท่ีนักทองเท่ียวไดขอเลิกสัญญากอนการออกเดินทาง โดยปกติมักจะกําหนดไวใน
สัญญาใหนักทองเท่ียวทราบลวงหนาอยูแลว   ท้ังนี้  คาเสียหายจะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการยกเลิก
สัญญา   กลาวคือ  ถายกเลิกสัญญาใกลวันเดินทางมากข้ึนเทาใด คาเสียหายก็จะมากข้ึนตามไปดวย   

                                                           

 2 The package Travel , Package Holiday and Package Tour Regulation 1992, section 13. 
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คาเสียหายดังกลาวผูจัดรายการทองเที่ยวมักจะอางวา เปนการประเมินจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีตองเตรียมการตางๆ  ตามสัญญาใหแก  นักทองเท่ียว รวมไปถึงผลกําไรที่คาดวาจะไดรับ
แตในขณะเดียวกันนักทองเท่ียว ก็จะอางวา  การเรียกคาเสียหายดังกลาวเปนการกําหนดท่ีเกินความ
เปนจริง 3 

ดังนั้น เพื่อขจัดปญหาในขอโตเถียงดังกลาว สมาชิกตัวแทนทองเท่ียวแหงประเทศ
อังกฤษ (ABTA)  จึงไดเสนอมาตรฐานในการเก็บคาเสียหายจากการเลิกสัญญากอนการเดินทางใน
อัตราดังนี้ 
 

ระยะเวลาในการเลิกสัญญา คาเสียหาย 
มากกวา 42 วนั ตองคืนเงินมัดจําท้ังหมด 

29 – 42 วัน เรียกเก็บไดรอยละ     30 
15 – 28 วัน เรียกเก็บไดรอยละ     45 
1 – 14 วัน เรียกเก็บไดรอยละ     60 

ในวนันั้นหลังวันเดนิทาง ไมคืนเงิน 
 

 1.1.2 ประเทศนอรเวย 
 ประเทศนอรเวยเปนหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกของประชาคมยุโรปซ่ึงตองปฏิบัติ

ตาม Council Directive on Package Travel Package Holiday and Tours ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 1990  
ท้ังไดมีการประกาศใชกฎหมาย The Package Tour Act, 1990  ท้ังไดมีการประกาศใชกฎหมาย  The 
Package Tour Act, 1995 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 1995  เพื่อใหความคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือ
รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 
(1) คําจํากัดความ (Definition) 
The Package Tour Act, 1995 ไดใหคําจํากัดความของความสําคัญตามกฎหมายไว 

กลาวคือ  
(1.1) รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  (Package Tour)  

หมายถึง  การขายหรือเสนอขายบริการท่ีจัดเตรียมไวลวงหนา ท้ังนี้การบริการที่
จัดเตรียมไวลวงหนาตองครอบคลุมระยะเวลาของการบริการไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  หรือ  อาจ
รวมท้ังการจัดหาที่พักคางแรมดวย  โดยการขายหรือเสนอขายราคาท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะเจาะจง 
และประกอบดวยการบริการอยางนอย 2 ประการ  กลาวคือ 

                                                           
3 Miner, “Liguidated Damages : An empirical study in the Travel Industry” (1997) 42 M.L.R.508 
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 ก. การขนสง (Transport) 
 ข. ท่ีพักซ่ึงไมเกี่ยวของกับการเดินทาง   
 ค. การบริการใหแกนักทองเท่ียวซ่ึงเปนสวนสําคัญของรายการนําเท่ียวและ

ไมเกี่ยวของกับการขนสงหรือท่ีพัก 
(1.2) ผูจัดรายการนําเท่ียวและผูคาปลีกรายการนําเท่ียว 

ผูจัดรายการนําเท่ียว (Organizer)  หมายถึง   บุคคลซ่ึงจัดรายการนําเท่ียวและขายหรือ
เสนอขายโดยตรงหรือโดยฝายผูคาปลีก หากเพียงจัดรายการนําเท่ียวเฉพาะกิจไมถือวาเปนผูจัด 
รายการนําเท่ียว 

ผูคาปลีกรายการนําเท่ียว (Retailer)  หมายถึง   บุคคลซ่ึงขายหรือเสนอขาย  รายการ 
นําเท่ียวซ่ึงจัดโดยผูจัดรายการนําเท่ียว 

ลูกคา  (Customer)  หมายถึง บุคคลซ่ึงตกลงซ้ือสัญญารายการบริการนําเท่ียว 
(2) ความรับผิดของผูคาปลีกรายการนําเท่ียว 
  ผูคาปลีกรายการนําเท่ียวยอมตองรับผิดชอบในทางแพงตอลูกคาสําหรับขอ

เรียกรองใดๆ  ท่ีมีตอผูจัดรายการนําเท่ียว  แตอยางไรก็ตามผูคาปลีกไมตองรับผิดชอบ   ในกรณีท่ี
เปนความรับผิดของกองทุนประกันการนําเที่ยว (Tour Guarantee Fund) 

ผูคาปลีกยอมมีสิทธิไลเบ้ีย (Recourse) ตอผูจัดรายการนําเท่ียวในกรณีท่ีชดใช
คาเสียหายใหแกลูกคา   แตสิทธิในการไลเบ้ียจําเปนตองลดหรือระงับหากเปนเพราะความผิดของ
ผูคาปลีกเอง 4 

(3) การประกันรายการนําเท่ียว (Tour Guarantee)  
 ผูจัดรายการนําเท่ียวมีหนาท่ีท่ีจะใหประกันรายการนําเท่ียวในกรณีท่ี  การประกัน

รายการนําเท่ียวถูกจัดทําข้ึนโดยผูคาปลีกขายรายการนําเท่ียว แตหากจัดเสนอโดยผูจัดรายการนํา
เท่ียวตางชาติ  เชนนี้  ไมถือวามีผูจัดการนําเท่ียวไดมีการใหประกันดังกลาว 

 การประกันนําเท่ียวอาจประกอบดวยการประกันเปนรายบุคคล หรือเปนกลุม 
กลาวคือ  

(3.1) การประกันเปนรายบุคคล  ( Individual Guarantee)  หมายถึง  การ
คํ้าประกันโดยธนาคารหรือบริษัทประกันภัยที่มีตอกองทุนประกันการทองเท่ียว  ท้ังนี้ กองทุน
ประกันการทองเท่ียวอาจยอมรับการประกันอ่ืนใด  ซ่ึงผูคํ้าประกันผูกพันตอการจายเงินใหแก
กองทุนประกันการทองเท่ียว   

(3.2) การประกันแบบกลุม  (Collective Guarantee) หมายถึง การประกัน 
ท่ีครอบคลุมการเรียกรองใดๆ ซ่ึงเกินไปจากการประกันเปนรายบุคคล 
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(4) กองทุนประกันการทองเท่ียว (Tour Guarantee Fund) 
จุดมุงหมายของกองทุนประกันการทองเท่ียวก็คือ ทําหนาท่ีบริการระบบประกันการ

ทองเท่ียว (The Tour Guarantee System)   มีฐานะเปนมูลนิธิเอกชนโดยมีหนาท่ีท่ีสําคัญ ดังนี้ 
(4.1) มีหน า ท่ี เปนหลักประกัน ท่ีจะจ าย เ งินคืนใหแก ลูกค า ท่ี เปน

นักทองเท่ียวในการท่ีตองจายคาใชจายใดๆอันเปนผลมาจากรายการนําเท่ียวไดถูกยกเลิก 
(Cancelled) 

ก. ผูจัดรายการนําเท่ียวมีปญหาทางการเงินหรือตองตกอยูในภาวะลมละลาย 
ข. กรณีท่ีลูกคาไดรับรองวา ขอเรียกรองใดๆ ท่ีมีตอผูจัดรายการนําเท่ียวไม

สามารถไดรับการชดใช 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณตองยุติรายการนําเท่ียวในระหวางการเดินทาง การประกันการ

ทองเท่ียวจะเปนหลักประกันท่ีจะตองมีการจายเงินคืนใหแกลูกคาท่ีตองเสียคาใชจายใดๆ  อันเปน
ผลมาจากการท่ีไมไดรับการบริการจากผูจัดรายการนําเท่ียว  ท้ังนี้  คาใชจายท่ีลูกคาตองจายไป 
ไดแก คาท่ีพัก และคาใชจายอันจําเปนในการเดินทางกลับ เปนตน 

(4.2) องคประกอบของคณะกรรมการกองทุนประกันทองเท่ียว 
คณะกรรมการมี 5 คน ประกอบดวย ตัวแทนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากกระทรวงการคา

และอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ   ตัวแทนจากกระทรวงเด็กและครอบครัว  ตัวแทนจาก
สหพันธผูจัดรายการนําเท่ียวของประเทศนอรเวย  และกรรมการอีก 2 คน มาจากการแตงต้ังโดย
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม  แตโดยการเสนอขององคกรท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 

(4.3) วงเงินในการประกันการทองเท่ียว 
ผูจัดรายการนําเท่ียวตองจัดใหมีการประกันการทองเท่ียว ดังน้ี 

(4.3.1) ถาเปนรายการนําเท่ียวในประเทศนอรเวย ตองประกันใน 
วงเงิน  50,000  NOK 5 

(4.3.2) ถาเปนรายการนําเท่ียวไปยังตางประเทศ จะตองคํานวณจาก
ราคาคาบริการท่ีเสนอแกลูกคา 

(4.4) ผูจัดรายการนําเท่ียวตองระบุไวในคําโฆษณาหรือคูมือการขายวาไดมีการ
ประกันทองเท่ียวตามกฎหมายดวย 

(4.5) ในกรณีท่ีกองทุนไดมีการจายเงินจากกองทุนไปแลว  กองทุนยอมมีสิทธิท่ีจะไล
เบ้ียเอาจากคูกรณีฝายท่ีจะตองรับผิดชอบ 

 
1.1.3 ประเทศกรีซ 

                                                           
5 Nok = Norway country / Currency = Norway Kroner /Rate 4.88 baht = 1 Nok or 8.97 Nok = 1 $US 
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กรีซเปนประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น  จึงไดมีการออกกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตาม  Council Directive on Package Travel , Package Holidays and Package Tours โดย
การตรากฤษฎีกาของประธานาธิบดี ท่ี 339/1996 On Package Travel   ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1) ขอมูลท่ีเผยแพรถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทองเท่ียวแบบเหมาจายท่ีจัดทําโดย
ผูจัดรายการนําเท่ียวและผูคาปลีกไปยังผูบริโภค  จะตองมีขอความตามความเปนจริง ปราศจากการ
หลอกลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองราคา  และเงื่อนไขสัญญาตางๆ  ท่ีสําคัญ 

(2) เอกสารเผยแพรในลักษณะแผนปลิว จะตองจัดทําลักษณะท่ีอานเขาใจโดยงาย  
รวมท้ังมีขอความท่ีถูกตองท้ังในเร่ืองของราคา (Price)   และขอมูลดังตอไปนี้ 

(2.1) จุดหมายปลายทาง  ลักษณะและประเภทของการเดินทาง 
(2.2) ประเภทของท่ีพัก ,ท่ีตั้งของท่ีพัก ,  ลักษณะของความสะดวกสบายของท่ี

พัก 
(2.3) จํานวนม้ืออาหาร 
(2.4) ขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง  รวมท้ัง 

ขอกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพของนักทองเท่ียว 
(2.5) การชําระคาบริการเปนการลวงหนา และสวนท่ีเหลือตองชําระเม่ือใด 
(2.6) จํานวนลูกคาข้ันตํ่าท่ีกําหนดในรายการนําเท่ียวท่ีจะเดินทาง  ตลอดจน

เง่ือนไขเวลาในการแจงยกเลิกของลูกคา 
(3) ในกรณีท่ีผูจัดรายการนําเท่ียว เห็นวา  กอนออกเดินทางเขาจําเปนท่ีจะตอง

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขท่ีสําคัญ  ไดแก  ราคา  ก็มีหนาท่ีจะตองแจงใหลูกคาทราบอยางเร็วท่ีสุดเทาท่ี
จะเปนไปไดเพื่อท่ีลูกคาจะไดตัดสินใจวา 

(3.1) สมควรยกเลิกสัญญาโดยไมตองเสียเบ้ียปรับ (Penalty)   หรือไม หรือ 
(3.2) ยอมรับการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไข และการเปล่ียนแปลงราคาที่เพิ่มข้ึน

ท้ังนี้  ลูกคามีหนาท่ีตองแจงใหผูจัดรายการนําเท่ียวและผูคาปลีกทราบโดยไมชักชา 
(3.3) ในกรณีท่ีลูกคาไดยกเลิกสัญญา เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญา โดยมิใชเปนความผิดของลูกคา  ดังน้ัน  ลูกคายอมมีสิทธิ ดังตอไปนี้ 
 (3.3.1) มีสิทธิท่ีจะเลือกเดินทางไปกับรายการนําเท่ียวอ่ืน ท่ีมีเง่ือนไขใน

การบริการเชนเดียวกัน หรือสูงกวาตามท่ีผูจัดรายการนําเท่ียวหรือผูคาปลีกเสนอ  แตถารายการนํา
เท่ียวท่ีเสนอมีราคาตํ่ากวาก็จะตองคืนเงินใหแกลูกคา 

 (3.3.2) ลูกคามีสิทธิไดรับเงินทดแทนในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาบริการนําเท่ียว เวนแต 

  ก. การยกเลิก  มีสาเหตุมาจากมีจํานวนผูเดินทางนอยกวาจํานวน
ท่ีไดกําหนดไวและลูกคาไดทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลว  หรือ 
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  ข. การยกเลิก มีสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) อันมิ
อาจหลีกเล่ียงได 

(4) ผูจัดรายการนําเท่ียวและผูคาปลีกจะตองซ้ือกรมธรรมเพื่อคุมครองความรับผิดใน
วิชาชีพและทางแพง  รวมไปถึงกรณีท่ีมีการลมละลาย (Insolvency)  นอกจากนี้ ยังอาจใหธนาคาร
คํ้าประกันความรับผิดท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีกดวย แตอยางไรก็ตามกรณีท่ีเปนการเดินทางโดยทางเรือ 
บริษัทอาจไดรับการยกเวนท่ีจะไมตองซ้ือกรมธรรมและ Bank guarantees6 

 

1.1.4 ประเทศสเปน 
สเปนก็เปนสมาชิกของประชาคมยุโรปเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ  ท่ีกลาวมา ดังน้ัน  จึง

ไดตรากฎหมาย Spanish Law 21/1995 Package Travel   เพื่ออนุวัตตาม Council Directive on 
Package Travel Package Holiday and Tour 1990 ท้ังนี้ สาระสําคัญของ Directive  จึงปรากฏใน
กฎหมายรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายของสเปน อาทิเชน  คําจํากัดความ (Definition) หนาท่ีของผู
จัดรายการนําเท่ียวหรือผูคาปลีก เปนตน 

กฎหมายดังกลาวยังไมใชบังคับกับดินแดนท่ีอยูภายใตการปกครองของสเปน 17 แหง 
เวนแตบางแหงไดยอมรับ กลาวคือ Catalonia,  หมูเกาะ Balearic  และหมูเกาะ Canary 

(1) เปนกฎหมายท่ีควบคุมกํากับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว โดยจําแนกเปน  2  ประเภท 
กลาวคือ  ตัวแทนนําเท่ียว (Travel Agent) และผูจัดโปรแกรมนําเท่ียวโดยอาจขายโปรแกรมนําเท่ียว
ดวยตนเอง หรือโดยผานตัวแทน (Travel Wholesaler) ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการจด
ทะเบียนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(2) กําหนดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวตอนักทองเท่ียวโดยการ
ประกอบการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต (In Good Faith)   ตอ
นักทองเท่ียว และจะตองรับผิดชอบในการคืนเงินใหแกนักทองเท่ียว หากนักทองเท่ียวไดรับความ
เสียหาย (มาตรา 8)   และผูจัดรายการนําเท่ียวและตัวแทนนําเท่ียวจะตองรับผิดชอบรวมกันตอ
นักทองเท่ียว (มาตรา 8 (2))  

(3) การจัดตั้งกองทุนประกันการทองเท่ียว (Travel Insurance Fund) ซ่ึงตัวแทน 
ทองเท่ียวและผูจัดการนําเท่ียว จะรับผิดชอบจายเงินเขากองทุนตามอัตราสวนและเง่ือนเวลาตามท่ี
กฎหมายกําหนด เพื่อจายคาชดเชยความเสียหายใหแกนักทองเท่ียวหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามท่ีมี
บุคคลมาเรียกรองความเสียหาย (Claims Against Fund) ในกรณีดังตอไปนี้  

(3.1) เม่ือตัวแทนนําเท่ียวหรือผูจัดรายการนําเท่ียวลมละลาย 

                                                           
6 Article 5 (5) (6) Presidential degree 339/1996 
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(3.2) เม่ือตัวแทนนําเท่ียวหรือผูจัดรายการนําเท่ียวอยูในฐานะไมอาจจะจายเงินท่ี
ศาลไดพิพากษาใหชดใชได 

(3.3) กรณีอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนด7  
 

1.2  ประเทศที่ใชกฎหมายทองเที่ยวท่ัวไปในการใหความคุมครองนักทองเที่ยว 
 

1.2.1 ประเทศออสเตรเลีย 
ในการศึกษากฎหมายคุมครองนักทองเท่ียวผูเขียนไดเลือกท่ีจะศึกษา Agent Act 1968 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2001 ของ Australian Capital Territory โดยมีสาระสําคัญดังนี้  
(1) เปนกฎหมายท่ีควบคุมกํากับการประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

(Travel Agent) ไดแก การขออนุญาต การเขาตรวจคนสถานประกอบการเปนตน 
(2) กําหนดมาตรฐานในการประกอบการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีเรียกวา The 

Rules of Conduct for Agents 
(3) กําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเท่ียว โดยการจัดต้ังกองทุน

ชดเชยความเสียหาย (Travel Compensation Fund) ซ่ึงตัวแทนทองเท่ียวจะตองมีหนาท่ีจายเงินเขา
กองทุน และจะมีการชดใชแกนักทองเท่ียว เม่ือมีการรองเรียน และไตสวนตามเง่ือนไขของกฎหมาย 

 
1.2.2 ประเทศฮองกง 
การคุมครองนักทองเท่ียวและควบคุมกํากับบริษัทนําเท่ียวจะตองอยูภายใตการดูแล

ของสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศฮองกง (The Travel Industry Council) สมาคม
ทองเท่ียวแหงฮองกง และคณะกรรมการการทองเท่ียว ซ่ึงเพิ่งจะกอต้ังในป 1999 ท้ังนี้ องคกรท้ัง
สามจะเปนกลไกในการขับเคล่ือนรวมกันในการสงเสริมการทองเท่ียวและการคุมครอง
นักทองเท่ียว 

กฎหมายสําคัญท่ีเปนพื้นฐานในการวางหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจการทองเท่ียว
และการจัดต้ังกองทุนชดเชยอุตสาหกรรมการทองเท่ียว คือ The Travel Agent Ordinance ซ่ึงไดมี
การแกไขเพิ่มเติมในป 2002 นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดมาตรฐานการประกอบอาชีพธุรกิจการ 
ทองเที่ยว มาตรฐานเกี่ยวกับธุรกิจทองเท่ียวนอกประเทศ และการโฆษณาการทองเที่ยว โดยสภา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงฮองกง 

ท้ังนี้ หากผูประกอบการรายใดฝาฝนขอกําหนดดังกลาวจะถูกปรับและถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต เชน ขอกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองแจงการยกเลิกแกนักทองเท่ียวลวงหนา
                                                           

7 Travel Agents Act 1996, section 17. 
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ภายใน 7 วัน หากไมสามารถปฏิบัติไดนอกจากจะตองคืนเงินแลว ยังตองเสนอรายการทองเท่ียว
ใหแกนักทองเท่ียวโดยตองมีสวนลดไมเกิน 15 เปอรเซ็นตหรือไมเกิน 1,000 เหรียญฮองกง
ตามลําดับ เปนตน  

ในกรณีท่ีชาวฮองกงเดินทางทองเท่ียวยังตางประเทศ (Outbound Travelers)  โดยเปน
การซ้ือรายการทองเที่ยวแบบเหมาจายนอกประเทศฮองกงไมวาจะเดินทางโดยทางบกทางทะเล 
หรือทางอากาศ รวมท้ังไดพักแรมนอกฮองกง หากปรากฏวาตัวแทนนําเท่ียวกระทําผิดสัญญา   
นักทองเท่ียวชาวฮองกงสามารถขอคาชดเชยจากกองทุนประกันอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (The 
Travel Industry Compensation Fund) ไดถึง 90 เปอรเซ็นตของคาใชจายท่ีจายใหแกตัวแทนนําเท่ียว 
แตหากถึงแกความตายหรือไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการทองเท่ียวตางประเทศท่ีจัดโดยตัวแทน
นําเท่ียวท่ีจดทะเบียนก็ยอมเรียกคาชดเชยจากกองทุนดังกลาวไดไมเกิน 180,000 เหรียญฮองกง ซ่ึง
จะเห็นไดวากฎหมายของประเทศฮองกงไดใหความสําคัญตอการใหความคุมครองชาวฮองกงใน
การทองเท่ียวเปนอยางมาก 

1.2.3 ประเทศญี่ปุน 
ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศในเอเชียท่ีมีกฎหมายเกี่ยวของกับการทองเท่ียวหลายฉบับ 

ซ่ึงสามารถสรุปหลักการท่ัวไปของกฎหมายโดยรวมไดดังนี้ 
 

ก. หลักการ / แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีดี 
หลักการและแนวคิด (เดิม) เกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีดีปรากฏในมาตรา  1  ของกฎหมาย

การทองเท่ียวพื้นฐาน ป 1963  คือ  การพัฒนาการทองเท่ียวระหวางประเทศ โดยการปรับปรุงและ
ยกระดับแหลงทองเท่ียว  การคมนาคมไปยังแหลงทองเท่ียว  ท่ีพัก  สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียวจะเปนการดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขามาทองเท่ียวในประเทศญ่ีปุน  ซ่ึงจะมีผล
ทําใหสัมพันธภาพระหวางประเทศแนนแฟนข้ึน  พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทําใหระดับคุณภาพ
ของชีวิตคนญ่ีปุนดีข้ึน  และชวยปรับชองวางทางดานเศรษฐกิจสังคมระหวางเมืองใหญกับภูมิภาค
ดวย 

แตวาในปจจุบันหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีดีไดเปล่ียนแปลงไป 
คณะกรรมการพิจารณานโยบายการทองเท่ียว (Council for Tourism Policy) ซ่ึงเปนสถาบันท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการกําหนดนโยบาย ไดเสนอรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมดวยหลักการ
และแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวท่ีดีในศตวรรษท่ี 21 เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน   1995 โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้ 

 
- มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะเดินทาง  (การทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีขาดไมไดจากการดําเนิน

ชีวิตของพลเมือง) 
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- การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญยิ่งซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะนําเศรษฐกิจของ
ประเทศญ่ีปุนสูศตวรรษท่ี 21  และกอใหเกิดการจางงานใหมอยางมาก 

- การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีกระตุนเศรษฐกิจทองถ่ินและทําใหคนในทองถ่ิน
คนพบและสรางวัฒนธรรมของทองถ่ินข้ึนมา  และพัฒนาตอไปไดอยางดี 

- การทองเท่ียวจะแกไขปญหาการขาดดุลการคาบริการดานการทองเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุนกับประเทศอ่ืนๆ  อีกดวย 

- การทองเท่ียวจะเปนผูคุมครองปกติท่ีมีความเมตตาแกมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(Local Tradition) 

 
 
ข. กฎหมายเกี่ยวกับการทองเท่ียว (Tourism Law Regulation) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียว ไดแก กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ซ่ึงตกอยูภายใต

อํานาจหนาท่ีของกองการทองเท่ียว (Department of Tourism)    กรมนโยบายขนสง (Transport 
Policy Bureau) กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) ท้ังหมดหรือบางสวน โดยมีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ (Act) ท้ังหมด 15 ฉบับ ดังนี้ 

(1) กฎหมายการทองเท่ียวพื้นฐาน  (Tourism Basic Law, Law No. 107 of June 20, 
1963)  

วัตถุประสงค ระบุนโยบายและเปาหมายของรัฐเกี่ยวกับการทองเท่ียว ซ่ึงไดแก  
การสงเสริมการทองเท่ียวระหวางประเทศ  เพราะจะชวยแกปญหาการขาดดุลเปนผลดีตอเศรษฐกิจ
ของประเทศญ่ีปุนในเร่ืองรายไดและการจัดงาน  การลดชองวางระหวางเมืองกับภูมิภาค 

มาตรการ ตองเปนมาตรการหลายๆ ดานท่ีสอดประสาน (Integrated Basic) และ 
ครอบคลุมทุกๆ ดาน (Comprehensive) เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคได ไดแก 

- การกระตุนใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาทองเท่ียวประเทศญ่ีปุนมากข้ึน  และการ
ปรับปรุงการบริการรับนักทองเท่ียวตางชาติ (Reception Service)   ใหดีข้ึน 

- จัดทําและจัดสรางสถานท่ีทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียว
ตางชาติในลักษณะท่ีสอดประสานและครอบคลุม  

- จัดทําระบบท่ีจะคุมครองความปลอดภัยของนักทองเท่ียวตางชาติและระบบท่ีจะทํา
ใหนักทองเท่ียวตางชาติไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 

- การเอ้ืออํานวยใหมีการเดินทางเปนครอบครัว (Family Travel) และการเดินทางเปน
กลุม (Wholesome Travel) ของประชาชนโดยท่ัวไป 

- การผอนคลายการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวในจุดทองเท่ียวบางจุด 
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- พัฒนาการทองเท่ียวในเขตภูมิภาคท่ีการพัฒนาทางเศรษฐกิจลาหลัง 
- อนุรักษ บมเพาะและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
- รักษาความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอยของแหลงทองเที่ยว ข้ันตอนท่ี 

รัฐบาลตองดําเนินการ  รัฐบาลตองใชมาตรการทั้งหลายไมวาจะเปนมาตรการทางดานกฎหมาย  
มาตรการดานการคลัง (Fiscal)  และมาตรการดานการเงิน (Financial) มาดําเนินการใหมาตรการ
ขางบนเกิดผล 

สมุดปกขาวและเอกสารอ่ืนๆ  รัฐบาลตองจัดทํารายงานประจําปในรูปสมุดปกขาว
เกี่ยวกับการทองเท่ียว (White Paper on Tourism) แสดงใหเห็นถึงภาวะ การทองเท่ียวในปจจุบัน
ของญ่ีปุน มาตรการท้ังหลายท่ีรัฐบาลไดดําเนินการไปแลวและจะดําเนินการตอไปในอนาคตตอ
รัฐบาลทุกป 

การจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณานโยบายการทองเท่ียว มาตรา 9  กําหนดใหมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณานโยบายการทองเท่ียว ( Tourism Policy Council : TPC)   ข้ึนมาเพื่อทํา
หนาท่ีพิจารณาและทําขอเสนอแนะเร่ืองสําคัญ (Important Matter)  เกี่ยวกับการทองเท่ียว โดย
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม จะเปนผูกําหนดหัวขอสําคัญใหพิจารณา  
และคณะกรรมการ TPC  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล  ภาคเอกชน  นักวิชาการ  ผูแทน
ส่ือมวลชน ฯลฯ  จํานวนไมเกิน  30  คน  โดยการแตงต้ังของนายกรัฐมนตรี 

(2) กฎหมายองคการการทองเท่ียวแหงประเทศญ่ีปุน  (Japan Nation Tourist 
Organization Law, Law No. 3 of March 24} 24 1959)  

วัตถุประสงคขององคการการทองเท่ียวแหงประเทศญ่ีปุน  (Japan Nation Tourist 
Organization : JNTO )  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวระหวางประเทศโดยการประชาสัมพันธให
นักทองเท่ียวตางชาติทราบ จัดทําและเผยแพรขอมูลใหกับนักทองเท่ียวตางชาติ  ตลอดจนจัดทําและ
เผยแพรขอมูลใหกับนักทองเท่ียวของประเทศญ่ีปุนท่ีเดินทางไปยังตางประเทศ 

ค. ขอบเขตกิจกรรม JNTO จะตองดําเนินกิจกรรมดังตอไปนี้ 
- จัดทําการประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหนักทองเท่ียวตางชาติทองเท่ียวประเทศ

ญ่ีปุนใหมากข้ึน 
- ดําเนินศูนยขอมูลการทองเท่ียว (Tourist Information Center) เพื่อใหขอมูลแก

นักทองเท่ียวตางประเทศ 
- จัดเก็บขอมูลและทําวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญในการทองเท่ียวระหวางประเทศ 
- จัดทําและเผยแพรส่ิงพิมพเกี่ยวกับการทองเท่ียวระหวางประเทศ ( JNTO   คือ  

องคการสําคัญของประเทศญ่ีปุนในการทํา Marketing  เพื่อชักชวนและดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ
ใหเขามาเท่ียวประเทศญ่ีปุนมากข้ึน  JNTO ไดจัดตั้งศูนยขอมูลการทองเท่ียว (ประเทศญ่ีปุน)   
ข้ึนมา  14  แหลง  ในประเทศคูคาการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก เกาหลี  (โซล)  จีน (ปกกิ่ง)   ฮองกง  
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ไทย (กรุงเทพฯ)  ออสเตรเลีย (ซิดนีย)  อังกฤษ (ลอนดอน)  ฝร่ังเศส (ปารีส)  เยอรมัน (แฟรงเฟรต)  
อเมริกา  (นิวยอรก)  (ชิคาโก)  (ซานฟรานซิสโก) (ลอสแองเจลิส)  แคนนาดา (โตรอนโต) บราซิล 
(เซาเพาโล)  - ผูวิจัย) 

(3) กฎหมายสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองถ่ิน  โดยผานเทศกาลและงาน
เฉลิมฉลองพื้นบาน (Law for Promotional of Tourism and Specific Regional Industries through 
Events, Law No. 88 Traditional Festival and June 26, 1992)   

วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว การพาณิชยและอุตสาหกรรมในทองถ่ิน   
เพื่อยกระดับชีวิตคนทองถ่ินใหม่ังค่ังข้ึน  เพื่อชวยพัฒนาสังคมภูมิภาคและเอกลักษณของทองถ่ิน 
(Unique Characteristics) เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ โดยผานงานเฉลิมฉลองท่ี
เกิดจากเทศกาลทางวัฒนธรรมพื้นบาน (Traditional Regional Festivals) 

ง. สาระสําคัญของกฎหมาย 
- ใหรัฐมนตรีซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายนี้  ไดแก  

รัฐมนตรีคมนาคม  รัฐมนตรีการคาระหวางประเทศ  และอุตสาหกรรม  รัฐมนตรีเกษตร  ปาไมและ
ประมง   รัฐมนตรีศึกษาธิการ   รัฐมนตรีวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร  และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินมาตรการตางๆ   เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว  การพาณิชยและ
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีทองถ่ิน โดยการจัดการ (Creating)    งานเฉลิมฉลอง (Event) ซ่ึงมีรากฐานมา
จากวัฒนธรรมพื้นบาน 

- จังหวัด  (Prefectures)   ตองดําเนินมาตรการท้ังหลายที่จําเปนเพื่อนําเอางาน
เฉลิมฉลอง (Event) ท่ีรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไดกําหนดไวไปใชสงเสริมการทองเท่ียว  การพาณิชย
และเทศกาลพื้นบานในทองถ่ิน 

- รัฐบาลตองดําเนินการเพื่อใหมีการยกเวนมาตรฐานผูนําเท่ียว–ลามแปล (Guide 
– Interpreter) ตามกฎหมาย Guide – Interpreter Business Law แกผูนําเท่ียวเทศกาล และงานเฉลิม
ฉลองพื้นบานตามกฎหมายน้ี และรัฐบาลตองดําเนินการเพื่อใหมีการยกเวนบทบัญญัติของกฎหมาย
คํ้าประกันสินเช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม (Small and Medium Size Business Credit 
Insurance) แกผูประกอบการรายยอยท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายนี้   เชน การปรับปรุงสถานท่ี
ประกอบการใหดีข้ึน 

(4) กฎหมายตัวแทนการเดินทาง (Travel Agency Law, Law No.239 of July 18, 1952) 
วัตถุประสงค  เพื่อใหธุรกิจตัวแทนการเดินทางเปนไปอยางยุติธรรม (Fair Practice) 

และเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนเอื้ออํานวยความสะดวกสบายแก 
นักทองเท่ียว โดยการจัดทําใหมีระบบการจดทะเบียนผูประกอบการ (Registration) กํากับการ
ดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางยุติธรรมไมเอาเปรียบผูเดินทาง  
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คําจํากัดความและการจัดประเภทผูประกอบการ คําวา “ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง 
(Travel Agency)” ไดแก ธุรกิจการใหบริการเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อแลกกับคาตอบแทนและแบง
ออกได   2   ประเภท 

1) ตัวแทนการเดินทาง (A Travel Agency) ซ่ึงสามารถประกอบธุรกิจเปนตัวแทนการ
เดินทางท้ังในระดับระหวางประเทศและภายในประเทศได 

2) สาขาของตัวแทนการเดินทาง (A Travel Sub - Agency) ซ่ึงประกอบธุรกิจในฐานะ
ตัวแทน (Agent) ของตัวแทนการเดินทาง 

การจดทะเบียน และธุรกรรม บุคคลใดที่ประสงคจะประกอบธุรกิจตัวแทน  การ
เดินทางจักตองจดทะเบียนกับกระทรวงคมนาคมและเม่ือไดรับอนุญาตจักตองวางหลักทรัพยคํ้า
ประกัน (A Business Guarantee Bond)  และแจงใหกระทรวงคมนาคมทราบ  ผูประกอบการจักตอง
จัดใหมีผูดูแลการใหบริการการเดินทางอนุญาต (A  Certified Travel Service Supervisor)   ซ่ึงผูขอ
ตองสอบผานมาตรฐานของกระทรวงคมนาคมไมนอยกวา 1 คน  เพ่ือบริการหรือกํากับดูแลธุรกิจ
ตัวแทนการเดินทาง ณ  สํานักงานท่ีเกี่ยวของ (มาตรา 11–13 )  ผูประกอบการตองติดปายราคา
คาธรรมเนียมตางๆ   เกี่ยวกับการใหบริการท่ีนักเดินทางสามารถมองเห็นไดงาย (มาตรา 12)  
ผูประกอบการตองรางสัญญาท่ีมีขอสัญญาท่ัวไปและเง่ือนไขตางๆ  และจัดสงใหกระทรวง
คมนาคมตรวจเพ่ือใหอนุญาตกอน (Authorization)  (มาตรา 12 วรรคสอง)   การตรวจใหอนุญาต
ขางตนจะไมจําเปนหากผูประกอบการใชสัญญาการเดินทางมาตรฐาน  ( The Standard General 
Terms and Conditions for Travel Contract)  ซ่ึงกระทรวงคมนาคมเปนผูจัดราง (มาตรา 12 วรรค
สาม)   ผูประกอบการมีหนาท่ีอธิบายขอสัญญาและเง่ือนไขแกนักเดินทาง (มาตรา 12 วรรคส่ี)  
หลังจากท่ีสัญญาเดินทางเกิดข้ึนแลว  ผูประกอบการมีหนาท่ีจัดสงเอกสารระบุการใหบริการท่ี
ผูประกอบการตองใหบริการอยางเฉพาะเจาะจงแกนักเดินทาง (มาตรา 12 วรรคหา)   

การควบคุมทัวรท่ีจัดโดยตัวแทนการเดินทาง ( Agent–Organize Tour) ผูประกอบการ
ตัวแทนการเดินทางท่ีประสงคจะจัดทัวรจักตองวางหลักทรัพยคํ้าประกันธุรกิจเพิ่มเติม (Additional) 
(มาตรา 11) จักตองดําเนินการเพ่ือใหทัวรท่ีจัดเปนไปอยางเรียบรอยและราบร่ืน (มาตรา 12–20) 
และตองแสดงรายการท่ีจําเปนใหชัดเจนในการโฆษณาทัวร 

การหามทัวรท่ีไมชอบมาพากล (Unsound Tour) หามมิใหตัวแทนการเดินทางหรือ
ผูแทนหรือลูกจางใหบริการแกลูกทัวรซ่ึงจะทําใหลูกทัวรไดรับการใหบริการซ่ึงผิดกฎหมายของ
ทองถ่ิน หรือชวยเหลือลูกทัวรเพื่อใหลูกทัวรไดรับการใหบริการท่ีผิดกฎหมาย (มาตรา 13) 

คําส่ังเพื่อปรับปรุงธุรกิจตัวแทนการเดินทาง ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม  เห็นวาธุรกิจของตัวแทนการเดินทางใดดําเนินธุรกิจท่ีไมยุติธรรม หรืออาจกอใหเกิด
อันตรายแกนักเดินทาง  หรืออาจกอใหเกิดความไมสะดวกแกนักเดินทาง รัฐมนตรีอาจมีคําส่ังให
ตัวแทนการเดินทางนั้นดําเนินการใดๆ  เพื่อปรับปรุงแกไขได  เชน  การเลิกจางผูดูแลการใหบริการ
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การเดินทางอนุญาต  เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม  หรือเปล่ียนแปลงขอสัญญาและเง่ือนไขตามสัญญา
เดินทางได 

สมาคมตัวแทนการเดินทาง  (Travel Agent Association) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม อาจพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนสมาคมตัวแทน  การเดินทาง (Travel 
Agent Association) ได หากรัฐมนตรีม่ันใจวาบุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติภารกิจดังนี้ได คือ 

- การระงับขอพิพาทระหวางผูเดินทางกับผูใหบริการ 
- การฝกอบรมและการใหการศึกษาแกบุคลากรในธุรกิจตัวแทนการเดินทาง 
- การจายคาสินไหมทดแทน 
- คําช้ีแนะตัวแทนการเดินทาง  และผูประกอบการอื่นๆ  เพื่อทําใหธุรกิจการเดินทาง

ดําเนินไปอยางเรียบรอย 
- วิจัย  ศึกษาและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจตัวแทนการเดินทางใหดีข้ึน 
(5) กฎหมายเกี่ยวกับงานมัคคุเทศกและลามภาษาตางประเทศ  (Guide Interpreter 

Business Law, Law No. 210 Of July 15, 1949) 
วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนางานมัคคุเทศกและลามใหสูงข้ึน ซ่ึงจะมีผลทําใหสามารถรับ

นักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเขามาเท่ียวประเทศญ่ีปุนไดดีข้ึนโดยการใหการจัดต้ังระบบการสอบ
ระดับประเทศ (National Examination) โดยกระทรวงคมนาคม และการออกใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ (a license) โดยผูวาราชการจังหวัด (A Perfect Governor)   

การสอบ กระทรวงคมนาคมตองจัดใหมีการสอบอยางนอยปละคร้ัง (มาตรา 5) และ
การสอบจะประกอบดวย   1) ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  ในบรรดาภาษาตางประเทศตอไปนี้คือ  
ภาษาอังกฤษ  สเปน  เยอรมัน  ฝร่ังเศส จีน  รัสเซีย อิตาลี โปรตุเกส และเกาหลี   2)  ภูมิศาสตรของ
ประเทศญ่ีปุน  3)  ประวัติศาสตรญ่ีปุน 4) ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ  การเมือง 
และวัฒนธรรมของญ่ีปุน  5) บุคลิกภาพของผูสมัคร 

 
1.2.4  ประเทศมาเลเซีย 
สําหรับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับตัวแทนทองเท่ียว ไดแก  Tourism Industry Act 1992) มี

สาระสําคัญดังนี้ 
(1) คําจํากัดความท่ีสําคัญ 
ในกฎหมายดังกลาวไดใหคําจํากัดความท่ีสําคัญดังนี้ 

(1.1) ตัวแทนนําเท่ียว (Travel Agent)   
หมายถึง  บริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจจากกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะ 

และการทองเท่ียว ในการประกอบการเกี่ยวกับการจัดหาและขายบริการขนสงทางบก ทางทะเลหรือ
ทางอากาศ  โรงแรมหรือท่ีพักและการบริการท่ีเกี่ยวกับเดินทางทองเท่ียวในประเทศมาเลเซีย หรือ
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นอกประเทศมาเลเซีย   โดยไดรับคาจาง (Commission) จากการจัดใหบริการดังกลาวเปนการตอบ
แทน โดยท่ัวไปตัวแทนทองเท่ียวจะขายรายการนําเท่ียวท่ีจัดทําโดยผูใหบริการนําเท่ียว (Tour 
Operator)   

(1.2) ผูใหบริการนําเท่ียว (Tour Operator) 
หมายถึง  บริษัทซ่ึงไดรับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปะ และการทองเท่ียว  

ดําเนินการจัดรายการนําเท่ียวและหรือใหบริการนําเท่ียวเพื่อคาจาง ท้ังผูใหบริการนําเท่ียวอาจจะ
ขายรายการนําเท่ียว โดยผานตัวแทนหรือขายโดยตรงตอลูกคา 

 
(1.3) รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package Tour) 

หมายถึง  การจัดการเก่ียวกับรายการนําเท่ียวไมวาจะเปนรูปส่ือใด  และไดซ้ือโฆษณา
สงเสริมการตลาด  ซ่ึงจะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญอยางนอย  2  ประการ กลาวคือ 

ก. การขนสงไมวาจะเปนทางเคร่ืองบิน  รถโคช เรือ  รถไฟ ฯลฯ 
ข. ท่ีพัก  และ 
ค. การใหบริการแกนักทองเท่ียว  เชน  การลองเรือ  , การพาชมทัศนียภาพ ซ่ึง

มิไดมีสวนสําคัญตอการขนสงหรือท่ีพัก  แตถือเปนสวนสําคัญของรายการนําเท่ียว 
(2) นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย Tourism Industry Act 1992 แลว บรรดาผูจัด

รายการนําเท่ียวและตัวแทนทองเท่ียวยังตองปฏิบัติตามมาตรฐานแหงวิชาชีพ ซ่ึงกําหนดโดย 
Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA)  อีกดวย 

(3) ในการกําหนดขอสัญญาท่ีเปนมาตรฐานและเง่ือนไขตางๆ  ไดแก การยกเลิก 
รายการนําเท่ียว  เบ้ียปรับ เปนตน  ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด8  

(4) ในการเปล่ียนแปลงการใหบริการตามท่ีกําหนดไวในรายการนําเท่ียวตองเปนกรณี
ท่ีมีความสําคัญและอยูนอกเหนือความควบคุมของผูจัดรายการนําเท่ียว (Reasons Beyond Control) 
ไดแก การมีศัตรูหรือขาศึกรุกราน (Hostililies) ความไมสงบทางการเมือง (Political Unrest) เหตุ
สุดวิสัย (Force Majeure) เง่ือนไขที่สภาวะอากาศท่ีแปรเปล่ียนอยางรุนแรง (Adverse Weather 
Condition)   เปนตน 

(5) ผูจัดรายการนําเท่ียวยอมจะตองรับผิดชอบจากการกระทําโดยประมาท หรือละเวน
การกระทําของ 

(5.1) ลูกจางหรือตัวแทน 
(5.2) ตัวแทนชวง  (Sub – Contractors)  ท่ีไดกระทําไปในขอบเขตแหงการจาง 

                                                           
8 Regulation 6 (1) (m) (ii) Tourism Industry Regulation (Amendment), 2000. 
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(6) ผูใหบริการนําเท่ียวและตัวแทนทองเท่ียวตองจัดใหมีการประกันภัยใหกับ
นักทองเท่ียวเพื่อครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการเดินทาง 

 
1.2.5 ประเทศเยอรมนี 
แมวาเยอรมนีจะเปนสมาชิกในประชาคมยุโรปก็ตามก็มิไดมีระบบในการควบคุมการ

ประกอบธุรกิจนําเท่ียว กลาวคือ บุคคลท่ีประสงคจะเปนตัวแทนนําเท่ียว (Travel Agency) ก็
สามารถดําเนินการไดโดยการจัดต้ังในลักษณะท่ีเปนนิติบุคคลหางหุนสวนหรือบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพง และไมมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไวเปนพิเศษแตอยางใด 

ดวยเหตุนี้การทําสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวจึงตองพิจารณาจากหลักท่ัวไปของการ
ทํานิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพง  การท่ีผูจัดรายการทองเท่ียว (Organizer) หรือผูคา
ปลีกรายการนําเท่ียว (Retailer) จะจัดใหมีการทําประกันภัยในการทองเท่ียวหรือไม จึงเปนส่ิงท่ี
ผูบริโภคซ่ึงเปนลูกคาจะตองพิจารณาวา หากผูจัดรายการทองเท่ียวดําเนินการใหมีการประกันภัย 
ผูบริโภคก็จะตองเรียกรองคาสินไหมทดแทนโดยตรงจากบริษัทประกันภัยหรือผูรับประกันอ่ืนๆ 
เชน ธนาคาร ท้ังนี้ ในแตละปบรรดาบริษัทประกันภัยและธนาคารรับผิดในการชดใชคาเสียหาย
เพียง 200 ลานมารค ตอปเทานั้น 

The Standard Contracts Act 1997 (Gesetz zur Regelung der Allgemeionen 
Geschaftsbedingungen) 

เปนกฎหมายท่ีใชบังคับสัญญาท่ีมีขอสัญญาสําเร็จรูป กลาวคือ ขอสัญญาท้ังหลาย  ซ่ึง
ผูใชสัญญาทําไวลวงหนาสําหรับใชกับสัญญาจํานวนมาก  และเปนขอสัญญาซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่ง
ใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่งในขณะตกลงทําสัญญากันโดยไมสําคัญวา ขอสัญญานี้ไดถูกแยกไว
ตางหากจากสัญญา  หรืออยูในสัญญาน้ันเอง  ดวยเหตุนี้กฎหมายจึงตองใชบังคับกับสัญญาซ้ือ
บริการรายการนําเท่ียวดวย  (Package Tour Contract)   

ท้ังนี้ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับขอสัญญาสําเร็จรูปของเยอรมนีมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
(1) เปนกฎหมายท่ีไดประมวลลักษณะของขอสัญญาสําเร็จรูปท่ีไมเปนธรรมที่ศาล

อาจพิพากษาใหเปนโมฆะ (มาตรา 11)  ท้ังนี้ ขอดีในการบัญญัติถึงขอสัญญาท่ีกําหนดถึงสิทธิและ
หนาท่ีท่ีจะมีลักษณะท่ีไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมในสัญญาไดวาจะมีการกําหนดในลักษณะ
ใดบาง  อยางไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ไมสามารถท่ีจะบัญญัติใหแจงชัดครอบคลุม
ไดทุกปญหาทุกกรณีได เพราะสัญญาแตละประเภทจะมีลักษณะพิเศษแตกตางกัน ในท่ีสุดหลังจาก
ท่ีมีการประกาศใชกฎหมายฉบับพิเศษดังกลาว ศาลเยอรมนี  ก็ยังมีปญหาในการตีความกฎหมายใน
เร่ืองลักษณะของขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมท่ีบัญญัติไวในกรณีตางๆวามีความหมายและขอบเขต
เพียงใด 
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(2) เปนกฎหมายท่ีมีกฎหมายหลายประเภทรวมอยูในฉบับเดียวกัน คือ กฎหมาย   
สารบัญญัติ ท่ีกําหนดถึงสิทธิหนาท่ีของบุคคล  กฎหมายวิธีสบัญญัติ ท่ีกําหนดถึงวิธีการ ในการ
พิจารณาคดี เชน คดีท่ีเกี่ยวกับขอสัญญาสําเร็จรูป (มาตรา 12)   

(3) เปนกฎหมายท่ีเพิ่มมาตรการบางอยางที่พิเศษสําหรับการฟองรองคดีเกี่ยวกับ     
ขอสัญญาสําเร็จรูป กลาวคือ บุคคลท่ีจะดําเนินการฟองรองคดีไมจําเปนตองเปนผูเสียหายจากขอ
สัญญาเทานั้น กฎหมายยังกําหนดให องคกร สมาคม ท่ีเปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
คุมครองผูบริโภคมีสิทธิรองขอใหศาลมีคําส่ังหามการใชหรือแนะนํา การใชขอสัญญาสําเร็จรูปท่ีไม
เปนธรรมได 
 

2. มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเที่ยวในการซ้ือบริการรายการ
ทองเที่ยวแบบเหมาจายของประเทศไทย 

มาตรการทางกฎหมายของไทยในการกําหนดนิติสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวกับผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกันหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติธุรกิจ นําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญา  อันไมเปนธรรม พ.ศ. 
2540  ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับดังนี้ 
 
2.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เปนกฎหมายทั่วไปในการกําหนดนิติสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวและผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเรียกวา “สัญญาบริการทองเท่ียวแบบเหมาจาย” (Package Tour Contract)   

(1)  ความหมาย 
ในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

หาไดใหคําจํากัดความแตอยางใดไม  แตจากการศึกษากฎหมาย Package Tour , Package Holiday 
and Package Tour Regulation 1992 ของประเทศอังกฤษ, Tourism Industry Act 1992  ของประเทศ
มาเลเซีย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  อาจสรุปไดวาสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายเปนสัญญาทาง
แพงระหวางนักทองเท่ียวกับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ในอันท่ีนักทองเท่ียวไดตกลงท่ีจะซ้ือรายการ
นําเท่ียว โดยการชําระคาบริการใหแก ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ซ่ึงจะใหบริการตามรายการนําเท่ียว
เปนการตอบแทน 

(2) สาระสําคัญของสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
 (2.1) นักทองเท่ียว หมายถึง  บุคคลท่ีเดินทางจากทองท่ีอันเปนท่ีอยูโดย
ปกติของตนเองไปยังทองท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใชเพื่อ
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ไปประกอบอาชีพหรือหารายไดและใหหมายความรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจากผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยเสียคาบริการดวย9 

 (2.2) ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว  หมายถึง  ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดย
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวยบุคคล
หลายประเภทดังไดกลาวมาแลว รวมถึงตัวแทนนําเท่ียวดวย 
 (2.3) นักทองเท่ียวตองตกลงใจท่ีจะซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
(Package Tour) ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไดโฆษณา และไดมีการชําระคาบริการตามท่ีตกลงกัน
ไว 

ท้ังนี้ คาบริการ  หมายความวา  คาจางและคาใชจายตางๆ  ท่ีนักทองเท่ียวจายใหแกผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวสําหรับการจัดการใหบริการหรืออํานวยความสะดวกเก่ียวกับการเดินทาง 
สถานที่พัก  อาหาร และการทัศนาจรในลักษณะเปนการเหมาจาย 10 

 (2.4) ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองใหบริการตามรายการนําเท่ียวที่ได
ตกลงกันไวเปนการตอบแทน  ท้ังนี้  จะทําใหเห็นไดวา สัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย เปน
สัญญาตางตอบแทน  แตอยางไรก็ตามผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะกําหนดใหนักทองเท่ียวจาย
คาบริการเปนการลวงหนาเสมอ  และในการใหบริการตามสัญญา มักจะมีตัวแทนชวง  (Sub–
contract)  หรือลูกจางเปนผูใหบริการแกนักทองเท่ียวแทน 

(3) ความแตกตางระหวางสัญญาบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายกับสัญญาซ้ือขาย 
ถึงแมวาจะเปนสัญญาตางตอบแทนดวยกันก็ตาม แตก็มีสาระสําคัญท่ีแตกตางกัน 

กลาวคือ 
(3.1) วัตถุแหงหนี้ 

ในสัญญาซ้ือขายมีวัตถุแหงหนี้ คือ  การไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินแตวัตถุแหง
หนี้ของสัญญาบริการนําเท่ียวจะเปนการบริการซ่ึงไมถือวาเปนทรัพยสินตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

(3.2) การชําระหนี้ 
โดยมากสัญญาในบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  นักทองเท่ียวจะเปนฝายท่ีตองชําระ

คาบริการกอนเสมอ  แตสัญญาซ้ือขายตางฝายตางชําระหนี้ของตนแลวแตเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไว 
(3.3) คูสัญญา 

                                                           
9 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 3 
10 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 3 
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ผูใหบริการหรือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว จะตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เสมอ มิเชนนั้นจะมีความผิดตาม
กฎหมาย แตในสัญญาซ้ือขายน้ัน  ผูขายจะตองมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินท่ีซ้ือขาย 

(3.4) แบบของสัญญา 
ในเร่ืองของสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย กฎหมายมิไดกําหนดแบบไวแตอยาง

ใด ไมวาจะตองทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอเจาพนักงาน  แตสัญญาซ้ือขายบางประเภท  ตอง
ทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด เชน  สัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 456 เปนตน 
 
2.2  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

เปนกฎหมายพ้ืนฐานในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 4 
กลาวคือ 11 

(1) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอง  และเพยีงพอเก่ียวกับ
สินคาหรือบริการ 

(2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
(3) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
(4) สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดใชคาเสียหาย 

 
ท้ังนี้  ในการคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะท่ีเปนผูบริโภคประเภทหนึ่งดังกลาวมาแลว

นักทองเท่ียวยอมไดรับจากการโฆษณา  ไมวาจะเปนการโฆษณาผานส่ือใดๆ   ก็ตาม  เชน 
หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน   และอินเตอรเน็ต  ท้ังนี้รวมไปถึงขอกําหนดในสัญญาท่ีนักทองเท่ียว
อาจไมไดรับความเปนธรรม  ท้ังนี้รวมถึงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540  
ซ่ึงรายละเอียดจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

แตอยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  มิไดบัญญัติมาตรการเกี่ยวกับสิทธิเรียกรองและมาตรการในการ
ดําเนินคดีไวเปนพิเศษ   ดังน้ัน  หากผูบริโภคไดรับความเสียหายท้ังทางแพงหรือทางอาญา ก็จะตอง
ดําเนินการฟองรองเชนเดียวกับคดีแพงและคดีอาญาโดยท่ัวไป 

นอกจากนี้  ยังไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2541  ซ่ึงเปนกฎหมายในการคุมครองเกี่ยวกับการทํานิติกรรมสัญญาซ่ึงจะไดวิเคราะหตอไปในบท
ท่ี 4  

                                                           
11 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 
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2.3  พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาอันไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 
 

เปนกฎหมายท่ีรัฐกําหนดกรอบของการใชหลักความศักดิ์สิทธ์ิของการแสดงเจตนา
และเสรีภาพของบุคคลเพื่อแกไขความไมเปนธรรม และความไมสงบสุขในสังคม  โดยกําหนด
แนวทางใหแกศาล  เพื่อใชในการพิจารณาวาขอสัญญาหรือขอตกลงใดท่ีไมเปนธรรม  และให
อํานาจแกศาลท่ีจะส่ังใหขอสัญญาหรือขอตกลงที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาท่ีเปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี   ดังนั้น  การนํากฎหมายดังกลาวมาใชบังคับ เพื่อทําใหสัญญาบริการนําเท่ียว
แบบเหมาจายเกิดความเปนธรรมแกนักทองเท่ียวจึงเปนเร่ืองสําคัญ 

เนื่องจากนักทองเท่ียวอยูในขายของคําจํากัดความวา “ผูบริโภค” ตามกฎหมาย
เชนเดียวกัน 12  

ในขณะท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปนผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพซ่ึงไดจัดทํา
สัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายในลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป 

ท้ังนี้  การทําสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายท่ีมีผลทําใหนักทองเท่ียวตองปฏิบัติ
หรือรับภาระเกินกวาท่ีวิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติ ถือเปนขอตกลงที่อาจถือไดวาทําข้ึน
โดยเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง  เชน ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบท่ีเกิดจากการผิด
สัญญาของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทน  ขอกําหนดท่ีใหเรียกคาธรรมเนียมจากการท่ี
นักทองเท่ียวยกเลิกสัญญากอนการเดินทางท่ีสูงเกินสมควร   เปนตน 

ในการที่จะวินิจฉัยวาขอสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใด จึงจะเปนธรรมและพอสมควรแก
กรณีนั้น ยอมพิเคราะหไดจากพฤติการณท้ังปวง  รวมท้ัง 

ก.  ความสุจริต อํานาจตอรอง  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจ  ความสันทัดจัด
เจน   ความคาดหมาย  แนวทางที่เคยปฏิบัติ  ทางเลือกอยางอ่ืน  และทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญา
ตามสภาพท่ีเปนจริง  

ข. ปกติประเพณีของสัญญาชนิดนั้น 
ค. เวลาและสถานท่ีในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
ง. การรับภาระท่ีหนักหนวงมากของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง  เม่ือเปรียบเทียบกับคูสัญญา

อีกฝายหนึ่ง   
แตอยางไรก็ตาม  เปนท่ีนาสังเกตวา  นักทองเท่ียวหรือผูบริโภคนําคดีข้ึนสูศาล ซ่ึงอาจ

ทําใหลาชา และเสียเวลา 

                                                           
12 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูซื้อ ผูเชา ผูกู ผูเอาประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญา 

อื่นใด เพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอื่นใด โดยมีคาตอบแทน  
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2.4  พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   

เปนกฎหมายสําคัญในการควบคุมกํากับการประกอบธุรกิจนําเท่ียว ไมวาจะเปน  
การประกอบธุรกิจนําเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี  การประกอบธุรกิจนําเท่ียวภายในประเทศ การประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวตางประเทศ 13  และกําหนดมาตรการในการคุมครองนักทองเท่ียว  กลาวคือ 

(1) กําหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในอันท่ีจะ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยจะตองขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว 

แตอยางไรก็ตาม กฎหมายไมไดแยกระหวางผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนเพียง
ตัวแทนขายรายการนําเท่ียวกับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเปนผูจัดรายการนําเท่ียว ( Tour 
Organizer) นอกจากนี้  จะมีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอีกประเภทหนึ่งซ่ึงประกอบการ  จัดเว็บไซตให
ขอมูลแกนักทองเที่ยวและจองรายการทัวรโดยผานตน แลวผูประกอบการ จะไปเรียกเก็บคา
นายหนาจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงไมปรากฏวากฎหมายไดควบคุมไวแตประการ
ใด  ท้ังนี้ ในปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจเปดเว็บไซตเชนนี้อยูมากมาย  เปนเร่ืองท่ียากตอการ
ตรวจสอบวามีเว็บไซตใดบางท่ีใหบริการเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวและไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวโดยถูกตองตามกฎหมายหรือไม ซ่ึงสวนใหญพนักงานเจาหนาท่ีจะไดรับเบาะแสจาก
นักทองเท่ียวท่ีรองเรียนเขามาใหดําเนินการเขาตรวจสอบ ดังนั้น  จะตองพิจารณากําหนดกฎเกณฑ
ในการควบคุมการโฆษณาขายบริการนําเท่ียวผานทางเว็บไซตตอไป 

(2) กําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเท่ียวใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวปฏิบัติ   
ดังนี้ 

(2.1) มีสถานท่ีประกอบการท่ีแนนอน 
(2.2) ผูประกอบธุรกิจนํา เ ท่ียวในประเทศและผูประกอบธุรกิจนํา เ ท่ียว

ตางประเทศตองจัดใหมีโทรศัพทหรืออุปกรณท่ีใชในการติดตอส่ือสารไวประจําสถานท่ีบริการ 

                                                           
13 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 

และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหคําจํากัดความไวดังน้ี 
(1)  การประกอบธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่ หมายความวา การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หน่ึง

สถานท่ีใด ในจังหวัดหน่ึงจังหวัดใด และจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดน้ัน 
(2)  การประกอบธุรกิจนําเที่ยวภายในประเทศ หมายความวา การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่

หน่ึงสถานที่ใด ภายในราชอาณาจักร 
(3)  การประกอบธุรกิจนําเที่ยวตางประเทศ หมายความวา การประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หน่ึง

สถานที่ใดในตางประเทศ หรือนําเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวจากตางประเทศไปยังสถานที่หน่ึงสถานที่ใด
ภายในประเทศ 
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(2.3) พาหนะท่ีใชในการนําเท่ียวตองมีอุปกรณท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

(2.4) เก็บเอกสารโฆษณารายการนําเท่ียวตามมาตรา 26  ของพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ไวเปนหลักฐานเปนเวลา  90  วัน 
นับแตวันท่ีเลิกการนําเท่ียวตามโฆษณาดังกลาว 

(2.5) สําหรับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ  และผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ตางประเทศ  เม่ือไดตกลงกันในการนําเท่ียวรายการใดแลว  ใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวออกเอกสาร
แสดงรายการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวไวเปนหลักฐาน  เวนแตการตกลงนําเท่ียวนั้นเปนการตกลง
กับผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตางประเทศ 

(2.6) ผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ กรรมการหรือกรรมการผูจัดการ จะตองไมให
หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดําเนินกิจการธุรกิจนําเท่ียวของตน 

(2.7) ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียววาจางมัคคุเทศกในการนําเท่ียว จะตอง
จางมัคคุเทศกใหตรงตามกับประเภทของงานท่ีระบุไวในใบอนุญาตและมีคุณลักษณะท่ีไววางใจได
ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะมอบหมายใหทํา 

(2.8) ตองไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใด อันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติยศ  และจรรยาบรรณของธุรกิจนําเท่ียว 

 
ในเร่ืองการควบคุมจรรยาบรรณของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวนี้ ในตางประเทศจะมี

สมาคมของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปนผูดูแลซ่ึงจะมีความคลองตัวในการควบคุมกํากับ มากกวา
สวนราชการและสงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศ  เชน  อังกฤษ  มาเลเซีย  
ฮองกง เปนตน  แตสมาคมผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวของไทย มักจะมีการรวมกลุมในลักษณะของ
การตอรองกับทางราชการเพ่ือผลประโยชนในการประกอบธุรกิจมากกวาท่ีจะเนนการคุมครอง
นักทองเท่ียว  และเปนท่ีนาสังเกตวาหากสมาคมในตางประเทศไดลงโทษผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
รายใดท่ีฝาฝนตอจรรยาบรรณก็จะประกาศใหสาธารณชนไดรับรู 

(3) ควบคุมการโฆษณาการจัดบริการนําเท่ียวหรือรายละเอียดในการนําเท่ียวในแตละ
ป ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองจัดทําเปนเอกสาร และตองมีรายการอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 14 

(3.1) ช่ือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวสถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียว และเลขท่ี
ใบอนุญาต 

(3.2) ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการนําเท่ียว 

                                                           
14 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26  
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(3.3) อัตราคาบริการ 
(3.4) ประเภทของยานพาหนะท่ีใชในการใหบริการนําเท่ียว 
(3.5) จุดหมายปลายทางและท่ีแวะพัก  รวมท้ังสถานท่ีสําคัญๆ ในการนําเท่ียว 
(3.6) ลักษณะและประเภทของที่พัก  และจํานวนครั้งของอาหาร 

 
ดังตัวอยางรายการทองเท่ียวไปออสเตรเลียและนิวซีแลนดของบริษัทอุบลราชธานีทัวร  

จํากัด  
 

การนําเท่ียวออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด  ระยะเวลา  7 วัน 
 
ประโยชนของลูกคาเปนหลักเท่ียวซิดนีย  -  โอเปราเฮาส  - ลองอาวซิดนี้ย  - บอนได  บีช เท่ียว
ไครสเซิรช  เมืองอุทยานอังกฤษ  -  มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรร่ี  -  วิคตอเรีย แสควร  -คาทรีดรัล 
แสควร – ชมทิวทัศนบนยอดเขา  - แมน้ํา เอวอน  - ทะเลสาบพูคากิ – ชมยอดเขาเมาทคุก  ลองเรือ  
TSS Earnslaw ทะเลสาบวาคาติปู สู Walter Peak  ชมการตัดขนแกะ   ตอนแกะ  -  ข้ึนกระเชาสูบน
ยอดเขา  Bob Peak  แอรโรทาวน – เจ็ตโบต  บันจี้ จั๊ม – ทะเลสาบเทคาโป – Good Shepherd 
Church  ซ้ือของท่ีระลึกท่ี Asburton – รานคาปลอดภาษี   ชิมกุงมังกร หอยเปาฮ้ือ  และไวนแดง  
 รสชาติแท  สไตลนิวซีแลนด โดยสายการบิน บริติชแอรเวย / แควนตัส แอรเวย (BA)  
 
 
 
วันแรก  กรุงเทพ ฯ  -  ซิดนยี  
 
15.00 น.  คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานดอนเมือง  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศท่ี 2  
เคานเตอร  10  โดยสารการบินบริติช แอรเวย  โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกสบายใหทาน 
 
วันท่ีสองซิดนยี  - ลองอาวซิดนีย – โอเปราเฮาส -  The Rock  
 
06.00 น.  ถึงสนามบิน  คิงสฟอรด  สมิธ  นครซิดนีย   นาํทานสูกรุงซิดนีย 
- - เชา - -  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
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หลังบริการอาหารเชา  นําทานชมหาดบอนได  ท่ีสวยงาม  และอยูใกลเมืองมากท่ีสุด 
เปนสถานท่ีนิยมเลนวินเซริฟมากกันในชวงฤดูรอน  จากน้ันนําทานสู เดจรียเพจ  ชมทัศนียภาพท่ี
สวยงามรอบเมือง  ชมโอเปราเฮาส  สถาปตยกรรมแหงเดียวของโลก   

ชมยาน  The Rock   ยานคุกเกา  ซ่ึงปจจุบัน กลายเปนสถานท่ีซ้ือหาสินคาท่ีมีราคาแพง  
สะพานฮาเบอรท่ีทอดยาวขามอาว 

ซิดนีย ระหวางซิดนียตอนเหนือ กับตอนใต เดินทางสูทาเรือกับตันคุก 
- -เท่ียง- -  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต  บนเรือระหวางรับประทานอาหารทาน

จะ  ไดชมความงามของอาวซิดนีย  และชมชีวิตความเปนอยูของชาวซิดนีย   
หลังบริการอาหารเท่ียง  นําทานเดินทางสู Queen Victoria  Building  ซ่ึงเปนยานเซ็น

เตอรพอยด ทานสามารถเลือกซ้ือหาสินคาราคาพิเศษไดท่ีนี่  ไมวาจะเปน โอปอล หนังจิงโจ   
ขนแกะ  หรือของท่ีระลึกจากออสเตรเลียมากมาย  แตส่ิงท่ีทานสุภาพสตรีไมควรพลาด  นั่นคือ  
David Jones  
- - คํ่า - -   บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 

หลังบริการอาหารคํ่าแลว  นําทานเขาสูท่ีพัก   Holiday Inn Point  หรือเทียบเทา ..ฯลฯ 
หมายเหตุ  

1. ราคาทัวรอาจเปล่ียนแปลงได  สืบเนื่องมาจากภาวะคาเงินบาทลอยตัวในตลาดซ้ือ
ขายเงินตราตางประเทศ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา หากเกิดกรณีจําเปนเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ แตท้ังนี้ บริษัทจะยึดถือ
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ  

2. รายการนี้  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  
กําหนดการเดินทาง วันท่ี 25 – 31 กรกฎาคม 2542   

 
อัตราคาบริการ 
 

ผูใหญ ทานละ  38,200  บาท (พัก  2  ทานตอหอง) 
เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป) ทานละ  29,200 บาท (พักรวมอยูกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง

เสริม)  
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 5,000  บาท 

 
อัตรานี้รวม  

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันทัศนศึกษา 
2. คาอาหารตลอดโปรแกรมการเดินทางทองเท่ียว 
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3. คาภาษีสนามบินขาออกไทย – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 
4. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุไว 
5. คาอํานวยความสะดวกจากมัคคุเทศก 
6. คารถนําเท่ียว และรับสงระหวาง สนามบิน – โรงแรม 
7. คาวีซา  -  ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด 

 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง  - ออกเมือง  ถือเปนเหตุผลทางการเมืองระหวาง
ประเทศ  ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ฯ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงิน   
ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน 

2. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย  
เชน การยกเลิก หรือลาชาของสายการบิน   อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ  การนัดหยุดงาน  การจลาจล 
หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ  ท่ีเกิดเหนือความควบคุมของบริษัท 

3. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ  เปนการชําระแบบเหมาจาย  และทางบริษัทฯ  
ไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละแหงแบบเหมาจายเชนกัน  ดังนั้น  หากทานไมไดทองเท่ียวพรอม
กับคณะตามรายการที่ระบุเอาไว  ถือวา  ทานสละสิทธ์ิ  ไมอาจเรียกรองเงิน หรือบริการสวนท่ีขาด
ไปได 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย   เชน   ฝนตก   พายุถลม   หรือเหตุการณทางการเมือง  แตจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของนักทองเท่ียวเปนสําคัญ 
 

ท้ังนี้ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว มีหนาท่ีตามกฎหมายในการสงเอกสารดังกลาว  ณ 
สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก เปนจํานวนอยางนอย 3 ฉบับ   และหากมีการ
เปล่ียนแปลงรายการในการจัดบริการนําเท่ียว ก็จะตองแจงใหผูเกี่ยวของซ่ึงก็คือนักทองเท่ียวและ
นายทะเบียนทราบโดยไมชักชา  ท้ังนี้หากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว
ก็จะมีความผิดทางอาญาตองระวางโทษปรับต้ังแต 5 พันบาท ถึง  2 หม่ืนบาท 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว มักจะกําหนดรายการนําเท่ียวโดย
ละเอียดไวในเอกสารโฆษณาของตนอยูแลว  ปจจุบันนี้พบวาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะโฆษณา
รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  หรือ Package  Tour  ในเว็บไซต เพราะสามารถติดตอกับ
นักทองเท่ียวไดท่ัวโลก และรวดเร็ว รวมท้ังใหมีการจองรายการนําเท่ียว  และชําระคาบริการไว
ลวงหนา  ซ่ึงเปนปญหาตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนอยางมากตอการควบคุมผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวทางเว็บไซต เพราะบางสถานประกอบการฝาฝนประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยไมไดรับ
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ใบอนุญาต จึงตองหามาตรการในการกําหนดระเบียบหรือกฎเกณฑเขามาควบคุมการขายบริการนํา
เท่ียวผานเว็บไซตใหท่ัวถึงตอไป 

นอกจากนี้ในการโฆษณารายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย  ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
บางรายมักจะกําหนดขอจํากัดความรับผิดชอบของตนไวดวย  รวมไปถึงสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง
รายการนําเท่ียวโดยไมตองบอกลวงหนา อันจะทําใหนักทองเท่ียวตองเสียประโยชน  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี
นาพิจารณาเปนอยางยิ่ง ในการใหความคุมครองแกนักทองเท่ียว   ท้ังนี้  ในบางกรณีผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการที่นักทองเท่ียวไดขอยกเลิกการทองเท่ียว  ดังเชน  

 
Cancellation  charges (inbound services) Amount 

More than 30 days before arrival (fix fee) $30 / person or equivalent  
Between 30 and 15 days before arrival 10 % of package price 
Between 14 and 8 days before arrival 25 % of package price 
Less than 7 days before arrival 50 % of package price 
Cancellation after using services No Refund 

 
ซ่ึงอาจทําใหนกัทองเท่ียวไมไดรับความเปนธรรม ดังจะไดวิเคราะหในรายละเอียดในบทท่ี 4 ตอไป 

(4) หนาท่ีในการปฏิบัติตามสัญญาบริการนําเท่ียว  กลาวคือ กฎหมายกําหนด หผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตองพยายามใหนักทองเท่ียวไดรับบริการเทาเทียมหรือใกลเคียงกับท่ีไดตก
ลงกันไว   และถามีการเปล่ียนแปลงบริการนําเท่ียวโดยไมไดรับความยินยอมจากนักทองเท่ียว  ผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองรับภาระคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงนั้น15  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงการ
บริการอาจเกิดจากผูรับเหมาชวง (Subcontractor) หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองรับผิดชอบ 

(5) ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองจัดใหมีการประกันอุบัติเหตุใหแกนักทองเท่ียวและ
มัคคุเทศกในระหวางการเดินทางทองเท่ียว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิต  สูญเสีย
อวัยวะ  หรือทุพพลภาพไมต่ํากวาสองแสนบาทตอคน  เวนแตนักทองเท่ียวมีประกันอุบัติเหตุ  โดยผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวอ่ืนอยูแลว   ท้ังนี้ผูประกอบการมักจะคิดคาธรรมเนียมการเอาประกันภัย
อุบัติเหตุในสวนนี้รวมอยูในคาบริการอยูแลว  แตในกรณีท่ีผูประกอบการประสบกับปญหาทางการ
เงิน  เปนผลใหไมสามารถโอนเงินเปนคาบริการแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในตางประเทศ  ซ่ึงเปน
ตัวแทนในตางประเทศ ยังผลใหมีการทอดท้ิงนักทองเท่ียวไวในตางประเทศ   แตในบางประเทศ 
เชน นอรเวย  อังกฤษ ฮองกง  ออสเตรเลีย เปนตน จะมีการจัดต้ังกองทุนทดแทนความเสียหาย
                                                           

15 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 27 

DPU



ใหแกนักทองเท่ียว เพื่อใหความชวยเหลือแกนักทองเท่ียวในประเทศของตนซ่ึงเดินทางไปทองเท่ียว
ในตางประเทศ  หรือแมแตทองเท่ียวภายในประเทศ  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีจะนํามาพิจารณาในบทท่ี 4 
ตอไป 

(6) หนาท่ีของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว  ในการวางหลักประกันตอการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย  เพื่อประกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีอยูกับนักทองเท่ียว หรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว16  

ท้ังนี้  หลักประกันท่ีจะตองนํามาวางไดแก เงินสด  หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียอยางใด
อยางหนึ่ง  หรือหลายอยางรวมกันตอผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยจํานวนเงินท่ี
จะตองนํามาวางเปนหลักประกันมีดังนี้ 17 

ก. ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี  ตองวางหลักประกันเปนจํานวน  10,000 บาท  
ข. ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ  ตองวางหลักประกันเปนจํานวน 50,000 บาท  
ค. ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตางประเทศ ตองวางหลักประกันเปนจํานวน 200,000 

บาท เวนแตมิไดประกอบธุรกิจนําเท่ียวไปยังสถานท่ีหนึ่งท่ีใดในตางประเทศ ตองวางหลักประกัน
เปนจํานวน   100,000 บาท  
 
ในกรณีของหลักประกันท่ีผูประกอบธุรกจินําเท่ียวนํามาวางไวตอการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย ยอมเปนประกันในกรณท่ีีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกบั
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีทําไวกับนักทองเท่ียวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว  ซ่ึงหากผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวไมยินยอมท่ีจะชดใชหรือชําระหนีใ้หแกผูเสียหาย  นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและ
มัคคุเทศกมีอํานาจที่จะเสนอตอผูวาการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย เพื่อจะนําเอาหลักประกันมา
ชดใชใหแกนกัทองเท่ียวและผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว  แตในกรณีท่ีมีการรองเรียนจาก
ผูเสียหายหลายราย กจ็ะนําเอาหลักประกนัมาเฉล่ียเพื่อชดใชใหแกผูเสียหายแตละรายโดยไมตอง
คํานึงวาใครรองเรียนกอนหลัง ในกรณนีี้ผูเขียนเห็นวาสมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเพิ่มเติม
กระบวนการในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนใหชัดเจนข้ึนนอกจากนี้ ในการนําเอาหลักประกนั
ดังกลาวมาชดใชปรากฏวาในทางปฏิบัติมีความลาชาในการชดใช  เนือ่งจากธนาคารซ่ึงเปนผูออก
หนังสือคํ้าประกันตองใชเวลาในการดําเนนิการตรวจสอบดวยเชนเดียวกันซ่ึงเปนเร่ืองท่ีจะตอง
นํามาพิจารณาแกไขกฎหมายตอไป 

                                                           
16 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 18 
17 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 

2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเที่ยวในการซื้อ 
รายการนําเที่ยวแบบเหมาจายของประเทศไทย 

 
ในบทท่ี 2 และ 3 ไดศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการคุมครองนักทองเท่ียวในการ

ซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยและ
ตางประเทศในการคุมครองนักทองเท่ียวมาแลว ในบทนี้จะไดวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายของ
ประเทศไทย ดังท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ดังจะไดพิจารณาโดยลําดับตอไป 
 
1. วิเคราะหการคุมครองนักทองเท่ียวซ่ึงซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายภายใตพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 

พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
เปนกฎหมายหลักท่ีใหความคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย แมวาจะ
มิไดเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนําเท่ียวแบบเหมา
จายเหมือนในบางประเทศก็ตาม 

ท้ังนี้ หากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว จะเห็นไดวาบทบัญญัติท่ีมีอยูตาม
กฎหมายยังไมอาจใหความคุมครองนักทองเท่ียวท่ีซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย อันเปนการ
ใหบริการนําเท่ียวท่ีไดรับความนิยมท้ังจากนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ยังผลใหนักทองเที่ยวยังไมไดรับความควบคุมดูแล ในฐานะท่ีเปนผูบริโภคประเภท
หนึ่ง นอกจากนี้ยังขาดมาตรฐานทางกฎหมายท่ีจําเปนในการใหความคุมครองแกนักทองเท่ียวท่ีซ้ือ
บริการนําเท่ียวในลักษณะนี้ ดังจะไดวิเคราะหโดยลําดับ กลาวคือ  

3.1 ปญหาของการจําแนกประเภทของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
ในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ไดใหความหมายของคําวา “ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว” หมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา
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เท่ียว1 จะเห็นไดวาตามกฎหมายดังกลาวมิไดแบงแยกลักษณะของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอาจเปน
เพียง ตัวแทนนําเท่ียว (Tour Agent) ซ่ึงเปนเพียงบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีรับเอารายการนําเท่ียวท่ีจัดทํา
และดําเนินการโดยผูจัดรายการนําเท่ียว (Tour Organizer) เทานั้น สวนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอีก
ประเภทหนึ่งจะเปนผูจัดรายการนําเท่ียว (Tour Organizer) กลาวคือ เปนผูประกอบการที่จัดทําและ
ดําเนินการเกี่ยวกับรายการนําเท่ียวท่ีตนเองเปนผูจัดทําข้ึน ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวประเภทน้ีอาจ
ขายรายการนําเท่ียวโดยตรงตอนักทองเท่ียวหรือขายผานตัวแทนนําเท่ียว ท้ังนี้ หากพิจารณา
กฎหมายของตางประเทศ ดังท่ีศึกษามาแลวใน บทท่ี 3 จะเห็นไดวามีการแบงแยกผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวออกเปน 2 ประเภทดังกลาว การที่กฎหมายจําเปนท่ีจะตองแยกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ออกเปน ตัวแทนนําเท่ียว (Tour Agent) และผูจัดรายการนําเท่ียว (Tour Organizer) ก็เพื่อประโยชน
ในการรับผิดตอนักทองเท่ียวซ่ึงเปนผูบริโภค ตลอดจนหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมาย ไมวาจะเปนการ
ชดใชคาเสียหายหรือการจายเงินในกองทุนประกันการทองเท่ียว (Tour Fund)  

การที่พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2)   พ.ศ. 
2545  มิไดแยกประเภทของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไว เปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะ
อางวาตนเองเปนเพียงตัวแทนของบรรดาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายอ่ืนหรือเปนเพียงตัวแทนขาย
รายการนําเท่ียวเทานั้นแตมิไดเปนผูจัดหรือพานักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวเอง เชน เปนเพียง
ตัวแทนขายต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน หรือเปนตัวแทนขายรายการนําเท่ียว เม่ือเกิดการผิดขอตกลง
เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวเกิดข้ึนก็มักจะอางวาเปนเพียงผูขายมิใชผูจัดเพียงเพื่อใหตนพนจากความรับผิด
ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยวท่ีซ้ือบริการนําเท่ียวไปจากตนเทานั้น จึง
เปนกรณีท่ีจะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาวตอไป ตัวอยางเชน บริษัท ก. ขายบริการนําเท่ียว
ประเทศเกาหลี ในราคา 13,900 บาทตอคน แตเม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลีผูรองไมสามารถผานเขา
ไปไดเนื่องจากเจาหนาท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีไมอนุญาต ผูรองจึงถูกสงกลับ
มายังประเทศไทยโดยไมไดรับการชวยเหลือใดๆ จากบริษัท ก.2 เปนเหตุใหผูรองไดรับความ
เสียหายจึงรองเรียนมายังการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) จากการสอบขอเท็จจริงของ 
พนักงานเจาหนาท่ีพบวา การจัดใหบริการตามรายการนําเท่ียวดังกลาวเปนแบบ Consortium ซ่ึงเปน
การจัดบริการนําเท่ียวโดยหลายบริษัทในกลุม Consortium จะขายบริการนําเท่ียวรายการเดียวกัน 
และในราคาที่เทากัน หากบริษัทใดมีนักทองเท่ียวซ้ือบริการมากสุด บริษัทนั้นจะรับหนาท่ีในการนํา
เท่ียวใหกับนักทองเท่ียว สวนบริษัทอ่ืนในเครือก็จะไดรับเพียงคานายหนาจากการขายรายการนํา
เท่ียว หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ บริษัทในกลุม Consortium อาจกําหนดแลววาจะใหบริษัทใดในกลุม
ของตนเปนผูจัดนําเท่ียว กรณีของเร่ืองรองเรียนดังกลาว บริษัท ข. เปนผูจัดใหบริการนําเท่ียว แตผู

                                                           
1 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 มาตรา 3 
2 หนังสือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขท่ี นร 6505/4264 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2545 
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รองไดซ้ือบริการนําเท่ียวจากบริษัท ก. เม่ือผูรองไมสามารถเดินทางเขาประเทศเกาหลีไดจึงติดตอ
ไปยังบริษัทดังกลาวท้ัง 2 บริษัท แตไดรับการปฏิเสธ และไมไดรับการชวยเหลือใดๆ ซ่ึงท้ัง 2 บริษัท 
ไดช้ีแจงตอ ททท. วาสามารถคืนเงินใหกับผูรองไดในสวนท่ียังไมเปนคาใชจายทานละ 872 บาท 
เทานั้น  

เปนการไมเปนธรรมอยางยิ่ง หากมองในมุมมองของฝายผูรองซ่ึงเปนนักทองเท่ียว 
นอกจากจะไมไดทองเท่ียวแลวยังตองทนทุกขทรมานจากการถูกควบคุมตัวและถูกสงกลับประเทศ 
ท้ังยังไดรับเงินคืนเพียง 872 บาท จาก 13,900 บาท แตอยางไรก็ตามทางฝายบริษัทผูจัดใหบริการก็
เกิดมีคาใชจายเชนกัน แตไมสมควรอยางยิ่งท่ีจะใหผูรองแบกภาระในความเสียหายไวมากเกินควร 
จะเห็นไดวาหากมีการแยกประเภทของธุรกิจนําเท่ียวออกเปน ตัวแทนนําเท่ียว (Tour Agent) และผู
จัดรายการนําเท่ียว (Tour Organizer) ไวจะเปนการงายตอการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ธุรกิจนําเท่ียวแตละประเภทท่ีมีความรับผิดโดยตรงตอนักทองเท่ียว 

3.2 ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเท่ียวท่ีซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
ดังไดกลาวมาแลววานักทองเท่ียวมีฐานะเปนผูบริโภคประเภทหนึ่งท่ีจะตองไดรับ

ความคุมครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีประเทศไทยมีนโยบายในการสงเสริมการทองเท่ียวในฐานะ
ท่ีเปนประเทศอุตสาหกรรม ในการท่ีจะนํารายไดเขาสูประเทศในท่ีสุด แตปรากฏวาพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความคุมครองแก
นักทองเท่ียวยังไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับการคุมครองนักทองเท่ียวของตางประเทศ ซ่ึงไดแบง
การคุมครองนักทองเท่ียวออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

3.2.1 การคุมครองนักทองเท่ียวกอนการทําสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
ในการที่นักทองเท่ียวจะไดตัดสินใจท่ีจะซ้ือบริการนําเท่ียวใด (Package Tour) ยอมเปน

การตัดสินใจภายใตสารสนเทศท่ีจัดทําข้ึนโดยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และการท่ีนักทองเท่ียวได
ตัดสินใจทองเท่ียวในรายการนําเท่ียวใด จะตองตระหนักถึงคาใชจายท่ีจะตองเสียไปรวมไปถึง
ชวงเวลาในชีวิตประจําวันของเขา และความคาดหวังท่ีจะไดรับการบริการท่ีดีจากผูจัดรายการนํา
เท่ียวอีกดวย 

ดังนั้น นักทองเท่ียวควรที่จะไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 
 
(1)  การเปดเผยขอมูลกอนทําสัญญาของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอยางถูกตอง  ตรงตาม

ความเปนจริง 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดใหการโฆษณาจัดใหบริการนําเท่ียวตองจัดทําเปนเอกสารและจะตองมีรายการอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 

ก. ช่ือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว สถานท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวและเลขท่ีใบอนุญาต 
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ข. อัตราคาบริการ 
ค. ประเภทของยานพาหนะท่ีใชในการบริการนําเท่ียว 
ง. จุดหมายปลายทางและท่ีแวะพัก รวมท้ังสถานท่ีสําคัญๆ ในการนําเท่ียว 
จ. ลักษณะและประเภทของที่พักและจํานวนครั้งของอาหารท่ีจัดให3 
นอกจากนี้ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวยังจะตองมีหนาท่ีในการแจงใหนายทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียวและมัคคุเทศกทราบอีกดวย และหากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมแจงจะมีความรับผิดทาง
อาญาโดยมีโทษปรับต้ังแตหาพันบาทถึงสองหม่ืนบาทดวย 4 

ท้ังนี้ จากการศึกษาโฆษณารายการนําเท่ียวแบบเหมาจายของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ในประเทศไทยมักจะโฆษณาโดยใหขอมูลของรายการนําเท่ียวและการบริการ โดยรายละเอียดเพ่ือ
จูงใจนักทองเท่ียว ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
รายการทองเที่ยวเกาหลีใต 4 วัน 3 คืน 

กรุงโซล-พระราชวังเคยีงบอก-เอเวอรแลนด-ทงแดมุน-อิเทวอน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2545 

 
วันแรก  กรุงเทพ ฯ – กรุงโซล 
22.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ อาคาร 2 เคานเตอรหมายเลข 10 สายการบินสิงคโปรแอรไลน 
 
วันท่ีสอง กรุงโซล – พระราชวังเคียงบอก – เอเวอรแลนด – ทงแดมุน – อานซาน 
01.05 น. เดินทางสูกรุงโซล โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลน เท่ียวบินท่ี SQ 880 
 ********เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง******** 
08.25 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนชาน กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว เดินทางสูกรุงโซลเขาชมพระราชวัง

เคียงบอก ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศโซซอน ซึ่งมีสถานท่ีสําคัญตางๆ 
เชน “พระท่ีนั่งคืนจ็องเจ็ง” ซ่ึงเปนท่ีออกวาราชการของพระมหากษัตริย “พระท่ีนั่งชาจ็
องเจ็น” ใชสําหรับปรึกษาขอราชการกับขุนนาง “พระท่ีนั่งช็อนซูจ็อน” เปนท่ีปรึกษาขอ
ราชการกับราชบัณฑิต เขาชมพิพิธภัณฑพื้นบานของชาวเกาหลีซ่ึงจําลองชีวิตความ

                                                           
3 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 มาตรา 26. 
4 พระราชบัญญัตินําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 มาตรา 60. 
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เปนอยูตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบานโบราณของชาวเกาหลี จากน้ันนําทานผานถนนสาย
สําคัญของกรุงโซล ผานชมสถานท่ีสําคัญตางๆ เชน ทําเนียบของประธานาธิบดี เปนตน 

เท่ียง อาหารกลางวันท่ีหมูยงโพลโกกิ หรืออาหารบุปเฟต  
บาย นําทานสูยาน ตลาดทงเดมุน ซ่ึงเปนตลาดผาคาสงมีท้ังผาตัดสูท ผาช้ินสําหรับ 
 ตัดเส้ือ  เ ส้ือผาสําเร็จรูป  สูททานชาย  กระโปรงอัดพรีท  เนคไท  ผาพันคอ  เปนตน 
 จากนั้นเดินทางไปยังเมืองอันซานกรุงโซล 
คํ่า อาหารคํ่าเมนู ไกตุน โสม อาหารที่ข้ึนช่ือของชาวเกาหลี 
 จากนั้นเดินทางเขาท่ีพัก 

พักที่ New Rasung Hotel หรือโรงแรมอ่ืนในระดับเดียวกัน 
 

วันท่ีสาม สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยโสมเกาหลี – โรงงานอะมีทิส – ฮิเทวอน – อาซาน 
เชา อาหารเชาท่ีหองอาหารในโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสูสวนสนุกเอเวอรแลนด ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนเคร่ือง
เลนตางๆ บริการบัตรเคร่ืองเลนใหทาน 3 อยาง  นอกจากนั้นภายในยังเปนสวน
พฤกษชาติขนาดใหญ ช่ืนชมกับสวนไมดอกไมประดับท่ีงดงาม ชมสวนสัตวซาฟารี
ซ่ึงไลเกอรสัตวพันธุผสมระหวางเสือกับสิงโต ชมหมีแสนรูและสัตวอ่ืนๆ มากมาย
หลายชนิด ชอปปงของท่ีระลึกอยางจุใจ 

12.00 น. อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร (หมูยางเตาถาน kalbi) 
บาย นําทานชมและเลือกซ้ือโสมคุณภาพดี ณ ศูนยโสมของรัฐบาล ชมแบบจําลองข้ันตอน

การปลูกโสม ชิม และเลือกโสมคุณภาพดี รับประกันโดยรัฐบาล แวะชมโรงงานอะ
มีทิส เปนพลอยท่ีชาวเกาหลีถือวาเปนพลอยนําโชค มีสีมวงตามธรรมชาติ และมีแหลง
ขุดพบในเกาหลี มีราคาไมแพง จากนั้น  ชอปปงสินคาตางๆ เชน กระเปา เข็มขัด 
รองเทา เส้ือโปโล ผาพันคอ ฯลฯ ท่ีดานอิเทวอน กอนรับประทานอาหารคํ่าแวะชม
สินคาดิวตี้ฟรีท่ีชิลลาดิวตี้ฟ 

18.30 น. อาหารคํ่าท่ีภัตตาคารจีน 
 พักอยูท่ี New Rasung Hotel หรือโรงแรมอ่ืนในระดับเดียวกัน 
 
 
วันท่ีส่ี กรุงโซล – กรุงเทพ ฯ  
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหาร นําทานเลือกซ้ือผลไมตามฤดูกาล และของฝากคนทางบาน 
 กอนอําลากรุงโซลสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
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12.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินสิงคโปรแอรไลนส เท่ียวบินท่ี SQ 879 
16.00 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
ระเบียบและเงื่อนไข 

 
คาบริการ ทานละ  16,900 บาท (พักตอหอง) 
 เด็ก (ต่ํากวา 12 ป) 15,000 บาท (มีเตียง พกัรวมกับผูใหญ 1 ทาน) 
 เด็ก (ต่ํากวา 12 ป) 14,000 บาท (มีเตียง พกัรวมกับผูใหญ 2 ทาน) 
 เด็ก (ต่ํากวา 12 ป) 13,000 บาท (ไมมีเตียง พกัอยูคูรวมกับผูใหญ 2 ทาน) 
 พักเดีย่วเพิ่มทานละ 3,200 บาท 
ราคานี้รวม คาต๋ัวเคร่ืองบิน ภาษีสนามบิน คาอาหาร คารถนําเท่ียวและรถรับสงระหวาง

สนามบินโรงแรม คาเขาชมสถานท่ีตางๆ คาท่ีพัก คาบริการนําเท่ียว พรอมกับ
มัคคุเทศกตลอดการเดินทาง   

ราคานี้ไมรวม  คาใชจายอ่ืนท่ีไมรวมอยูในรายการ คาใชจายสวนตัว (คาโทรศัพท  คาอาหาร+
เคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ ฯลฯ) คาน้ําหนักเกินจากท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม  คา
ทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ  และไมรวมภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
การสํารองท่ีนั่ง  

1. สมัครพรอมวางมัดจํา 5,000 บาท ท่ีเหลือชําระกอนเดินทางอยางนอย 15 วัน 
2. กอนเดินทางไมอาจเดินทางดวยเหตุใดก็ตาม ตองแจงใหบริษัท ฯ ทราบ อยางนอย 

15 วัน กอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําตองริบมัดจําไว 
 
เงื่อนไข 

1. ระหวางทองเท่ียว ถาทานไมไปพรอมคณะหรือขอถอนตัว ถือวาสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองเงินหรือบริการในสวนท่ีขาดหายไปได 

2. ถากองตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานออกนอกประเทศและเขาประเทศ บริษัท ฯ 
ไมอาจคืนเงินทานไดไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 

3. บริษัท ฯ ในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ โรงแรมและสํานักงานจัดนํา
เท่ียวเพื่อบริการแกนักทองเท่ียว จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการบาดเจ็บ สูญหาย เสียหายหรือคาใชจาย
ตางๆ อันเกิดจากความลาชาการยกเลิกเท่ียวบิน อุบัติ เหตุ  ภัยธรรมชาติ  การนัดหยุดงาน   
การโจรกรรม ปญหาการเมือง ฯลฯ 

4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการหรือบริการ โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา 
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จากโฆษณาดังกลาว ในบางกรณีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีเว็บไซตของตน มักจะลง

ภาพประกอบเพื่อจูงใจนักทองเท่ียวใหซ้ือบริการนําเท่ียว ซ่ึงความจริงสถานท่ีท่ีจะไปทองเที่ยวอยู
ระหวางการซอมแซมหรือบํารุงรักษา จึงไมมีสภาพหรือทัศนียภาพท่ีสวยงาม ดังรูปภาพท่ีแสดงไว 
รวมไปถึงการอนุญาตใหเขาประเทศซึ่งผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองแจงขอมูลใหนักทองเท่ียว
ทราบกอนตัดสินใจซ้ือบริการนําเท่ียว 

ท้ังนี้ หากพิจารณาขอกําหนดใน มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองดําเนินการ
โฆษณาเผยแพรยังมีลักษณะไมครอบคลุมอยางเพียงพอ เนื่องจากมาตรการในการควบคุม ไม
เด็ดขาด จากการศึกษาพบวาบางสถานประกอบการมิไดนําสงรายการนําเท่ียวใหกับการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย และเม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ อันไดแก อังกฤษ สเปน กรีซ 
มาเลเซีย ดังจะเห็นไดวากฎหมายดังกลาว ยังไมครอบคลุมถึงเร่ืองการเปดเผยขอกําหนดเกี่ยวกับ
เง่ือนไขในการอนุญาตเขาเมืองในกรณีทองเท่ียวในตางประเทศ เชน สุขภาพ ความเขมงวดในการ
อนุญาต นอกจากนี้ ยังตองแจงใหนักทองเท่ียวทราบถึงช่ือ และท่ีอยูของผูใหบริการในตางประเทศท่ี
เปนตัวแทนชวง เปนตน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีจะตองแกไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายตอไป ดังจะเห็น
ไดจากตัวอยางเร่ืองรองเรียนตอไปนี้ 5 

ผูรองไดรองเรียนมายังการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) วา บริษัท ส. ผิด
ขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว โดยผูรองไดซ้ือบริการนําเท่ียวประเทศฮองกง ระหวางวันท่ี 5-7 
ธันวาคม 2546 ราคาทานละ 19,500 บาท จํานวน 2 ทาน รวมเปนเงินท้ังส้ิน 39,000 บาท แตไดรับ
การบริการไมครบถวน และไดรับปญหาเกี่ยวกับท่ีพักเปนการใหบริการที่ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงบริษัท 
ส. ใหผูรองเดินทางรวมกับนักทองเท่ียวคณะอ่ืนๆ เปนเหตุใหผูรองไดรับความเสียหาย  

จากการใหถอยคําช้ีแจงของ บริษัท ส. ไดความวา บริษัท ส. ไดจัดใหนักทองเท่ียวท้ัง 2 
ทาน เดินทางไปยังประเทศฮองกงรวมกับนักทองเท่ียวคณะหนึ่ง เม่ือเดินทางไปถึงผูรองจะตองรอ
นักทองเที่ยวคณะท่ี 2 ท่ีกําลังจะเดินทางมาถึงในอีก 2 ช่ัวโมง เพื่อรอทองเท่ียวพรอมกับคณะ
ดังกลาว หลังจากนั้นการเขาพักโรงแรมหรือการทองเท่ียวรายการอ่ืนๆ ผูรองท้ัง 2 จะตองไปสมทบ
ทองเท่ียวกับนักทองเที่ยวคณะตางๆ ของบริษัท ส. ซ่ึงเปนการกระทําท่ีไมสมควรเพราะผูรองไม
ทราบขอมูลของหัวหนาทัวรท่ีทําหนาท่ีนําเท่ียวใหกับตนมากอนเปนการเอาเปรียบผูรองเปนอยาง
มาก  

จะเห็นไดวาการกระทําดังกลาวของ บริษัท ส. เปนผลโดยตรงมาจากการไมเปดเผย
ขอมูลในการทําสัญญาใหครบถวน ซ่ึงนักทองเท่ียวไมสามารถทราบไดเลยวาตนจะตองเดินทาง

                                                           
5 หนังสือของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขที่ กก 5203/0637 
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รวมกับนักทองเท่ียวคณะใด เดินทางไปท่ีใดบาง เวลาเทาใด และมีใครเปนมัคคุเทศก หรือหัวหนา
ทัวร ท่ีทําหนาท่ี เปนตัวแทนของบริษัท  เพราะการทองเท่ียวไม เปนไปตามรายการ  อีกท้ัง 
นักทองเท่ียวไมสามารถทราบที่อยูหรือติดตอกับเจาหนาท่ีของบริษัท ส. ไดเลย ซ่ึงเปนการเส่ียงตอ
การเดินทางทองเท่ียวเปนอยางมาก 

 
(2) เง่ือนไขในการยกเลิกสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวของไทยมักจะมีการประกาศกําหนดเง่ือนไขในการ ยกเลิก

สัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย ซ่ึงเกิดจากการที่นักทองเท่ียวไดวางมัดจํา หรือชําระ
คาบริการไวลวงหนาไดถูกยกเลิกหรือไมมีการนําเท่ียวตามรายการนําเท่ียว ท้ังนี้ ผูประกอบธุรกิจนํา
เท่ียว มักจะกําหนดเง่ือนไขในการที่นักทองเท่ียวซ่ึงไดจองซ้ือหรือซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
และมีความประสงคจะยกเลิกการเดินทางตองยกเลิกรายการภายในเง่ือนไขท่ีผูประกอบธุรกิจนํา
เที่ยวกําหนดจึงจะมีสิทธิไดรับเงินท่ีจองหรือคาซ้ือบริการนําเท่ียวคืนจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
และตองรับคืนในอัตราท่ีผูขายกําหนด ท้ังนี้ จากการศึกษาการกําหนดเงื่อนไขในการยกเลิกการ
เดินทางผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะกําหนดการคืนเงินคาบริการในลักษณะดังตอไปนี้ 

(2.1) แบบอัตราเดียว 
เปนการกําหนดวาผูซ้ือบริการนําเท่ียวตองยกเลิกกอนการเดินทางภายในระยะเวลาท่ีได

กําหนดไวมิฉะนั้นจะริบเงินมัดจําท้ังหมด ตัวอยางเชน บริษัท ร.ไดกําหนดเง่ือนไขในการยกเลิกการ
เดินทางไววา หากมีการยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทํางาน  ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงิน
มัดจํา เปนเง่ือนไขท่ีบริษัทกําหนดข้ึนมาเองโดยกฎหมายก็มิไดหามไว ปญหามีอยูวา “วันทํางาน” 
ของบริษัท คือวันใดบาง ซ่ึงบริษัทมิไดบอกรายละเอียดไววาบริษัทเปดทําการในวันใดบางเพราะ
โดยปกติธุรกิจนําเท่ียวสวนใหญจะเปดทําการทุกวัน ดังนั้น ขอกําหนดดังกลาวคือ เทคนิคของการ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวอยางหนึ่งนั่นเอง 

(2.2) แบบหลายอัตรา (The Principle of Sliding Scales of Cancellation 
Charges) 

กลาวคือ การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการขึ้นอยูกับระยะเวลาในการยกเลิกการเดินทาง
ของนักทองเท่ียว ดังปรากฏในตารางขางลางนี้ 
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หากพิจารณาการคืนเงินมัดจํา หรือคาบริการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว จะเห็นไดวา 

การกําหนดในรูปแบบของหลายอัตรา จะกอใหเกิดความเปนธรรมแก ท้ังสองฝาย  คือ  ท้ัง
นักทองเท่ียวและผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมากกวารูปแบบอัตราเดียว เนื่องจากผูประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวก็ไดลงทุนในการดําเนินการซ่ึงอาจมีคาใชจายเกิดข้ึนแลวและหากนักทองเท่ียวไดยกเลิกใน
ระยะเวลากอนเดินทางนานพอสมควร ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวก็สามารถนํารายการนําเท่ียวท่ีถูก
ยกเลิกไปนั้นขายแกผู อ่ืนตอได  อยางไรก็ตามการท่ีผูประกอบธุรกิจนําเ ท่ียวเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย หรือนักทองเท่ียวท่ีสามารถไดรับ
เงินคืนบางสวนหรือท้ังหมดก็ยอมเปนผลดีของท้ังสองฝาย เนื่องจากนักทองเท่ียวสามารถคาดการณ
ไดวา เม่ือยกเลิกรายการนําเท่ียวท่ีจองไวแลวจะไดรับเงินคืนเทาใด และในขณะเดียวกันผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวก็จะไดรับการชดเชยจากการท่ีนักทองเท่ียวยกเลิกสัญญา แตตองเสียผลกําไรที่ควรจะ
ไดในการประกอบธุรกิจไป ดังนั้น จะตองพิจารณาวาเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทางท่ีผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวกําหนดไวชอบดวยกฎหมายหรือไม และสามารถบังคับใชไดเพื่อ ความเปนธรรม
เพียงใด 

แตกระน้ันก็ตาม ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแตละรายตางกําหนดอัตราในการคืนเงิน 
(refund) ไมเทากัน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคาใชจายในการดําเนินการแตก็สามารถคํานวณ ในอัตรารอยละ
ของคาบริการ หรือคาจองรายการนําเท่ียวได ซ่ึงในประเทศอังกฤษไดกําหนดอัตราคืนเงิน (refund) 
อันเปนผลมาจากการยกเลิกบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายเพื่อใหตัวแทนนําเท่ียวและผูจัดใหบริการ
นําเท่ียวถือปฏิบัติตามมาตรฐานในการเก็บคาเสียหายจากการเลิกสัญญากอนการเดินทางของสมาชิก
ตัวแทนทองเท่ียวแหงประเทศอังกฤษ (ABTA) อันจะนํามาซ่ึงความเปนธรรมแกคูสัญญาท้ังสองฝาย 
ซ่ึงในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มิได
กําหนดไวแตอยางใด จึงเปนเร่ืองท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยควรท่ีจะพิจารณาและกําหนด

ระยะเวลาในการยกเลิก จํานวนเงินท่ีถูกริบมัดจํา 

1. มากกวา 30 วัน กอนเดนิทาง 
2. ระหวาง 30 วัน ถึง 15 วัน  
กอนวนัวนัเดนิทาง 
3. ระหวาง 14 วัน ถึง 8 วัน กอน 
วันเดนิทาง 
4. ระหวาง 7 วนั กอนวันเดินทาง 
5. ยกเลิกในวนัเดินทางหรือ 
หลังจากนัน้ 

1. คืนใหท้ังหมด 
2. รอยละ 10 ของคาบริการนําเท่ียว 
3. รอยละ 25 ของคาบริการนําเท่ียว 
4. รอยละ 50 ของคาบริการนําเท่ียว 
5. ริบท้ังหมด 
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หลักเกณฑเกี่ยวกับเง่ือนไข  ในการบอกเลิกสัญญาแบบหลายอัตราไวเพื่อเปนมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวตอไป  

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติจะมีท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติมักจะมีการรองเรียน
เกี่ยวกับปญหาการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินมัดจําจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเสมอ  
ดังปรากฏในหนังสือแจงเร่ืองรองเรียนตอนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กลาวคือ   

กรณีท่ี 1 ขอเท็จจริงมีวา6 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2546 ผูรองเรียนไดจองซ้ือบริการนํา
เท่ียวรายการออสเตรเลีย ซิดนีย-แคนเบอรรา-เมลเบอรน จากบริษัทนําเท่ียวหนึ่ง ท้ังนี้ บริษัท ฯ ได
เรียกเก็บเงินมัดจําในการจองซ้ือบริการนําเท่ียวเปนเงินจํานวนทานละ 10,000 บาท ตอมาผูรองเรียน
ไดแจงขอยกเลิกการเดินทาง แตบริษัท ฯ ไดแจงวาไมสามารถคืนเงินมัดจําใหกับผูรองไดเนื่องจากผู
รองแจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 21 วันทํางานตามเง่ือนไขของการคืนเงินมัดจําของบริษัท ฯ  
โดยผูรองเรียนไดยื่นหนังสือรองเรียนตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพื่อเปนตัวแทนในการ
ดําเนินการเรียกรองเงินคามัดจําคืนให 

กรณีท่ี 2 ขอเท็จจริงมีวา7 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2545 ผูรองเรียนและสามี ไดจองซ้ือ
บริการนําเท่ียวแบบเหมาจายรายการฮองกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน ระหวางวันท่ี 23-28 กรกฎาคม 
2545 โดยไดจายคามัดจําเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 10,000 บาท สวนท่ีเหลือกําหนดวาจะตองชําระกอน
การเดินทางเปนเวลา 7 วัน ตอมาในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2545 ผูรองเรียนไดแจงกับบริษัท ฯ วาไม
สามารถเดินทางไดเนื่องจากติดธุระ แตเจาหนาที่ของบริษัท ฯ แจงวาไดจองท่ีนั่งกับสายการบินไทย
ไวเรียบรอยแลว ท้ังนี้ หากผูรองประสงคจะยกเลิกจะถูกริบเงินมัดจําคร่ึงหนึ่ง กลาวคือ เปนเงิน
จํานวน 5,000 บาท อยางไรก็ตาม ผูรองเรียนและสามีเกิดความเสียดายในการที่จะตองถูกริบเงินมัด

จําดังกลาว จึงตกลงท่ีจะเดินทางในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2545 แตตอมาเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ไดแจง
วาไมสามารถเดินทางไปไดเนื่องจากสายการบินไมมีท่ีนั่งให ผูรองจึงรองเรียนมายังการทองเท่ียว        
แหงประเทศไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัทดังกลาว 

เปนท่ีนาสังเกตวาในใบรับเงินของบริษัทท่ีจัดใหบริการนําเท่ียวไดระบุวา  หากมีการ
ยกเลิกรายการนําเท่ียวเมื่อมีการชําระเงินท้ังหมดแลวจะตองถูกริบเงินมัดจําคร่ึงหนึ่ง แตเง่ือนไข
ดังกลาวมิไดมีการประกาศไวในโฆษณาซ้ือขายบริการนําเท่ียว 

นอกจากนี้ จากการสํารวจเก่ียวกับการกําหนดอัตราในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก
การยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายนั้น แตละบริษัทจะกําหนด ในอัตราที่ไมเทากัน และ
เปนท่ีแนชัดวาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะไดรับประโยชนเสมอ  จากการยกเลิกการเดินทางของผู

                                                           
6  หนังสือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เลขท่ี นร. 6505/2369 
7 หนังสือรองเรียนตอนายทะเบียนธุรกิจการทองเท่ียวและมัคคุเทศก ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2545 
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ซ้ือบริการนําเท่ียว ดวยเหตุนี้เอง การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงสมควรเปนอยางยิ่งท่ีจะกําหนด
อัตราในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ซ่ึงถือวาเปนเบ้ียปรับตามกฎหมายภายในเง่ือนไขดังนี้ 

ก. หลักการคํานวณความเสียหายจะตองยุติธรรม และไมเปนการลงโทษนักทองเท่ียว 
ข. คาธรรมเนียมในการยกเลิกสัญญาบริการนําเท่ียวจะตองสอดคลองกับหลักความ

เสียหาย กลาวคือ จะตองมีความเปนธรรมและสมเหตุสมผล 
 
(3) ขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิดชอบ (Exclusion Limit of Liability)  
โดยท่ีสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย มักจะเปนสัญญามาตรฐาน (Standard Form 

Contract) กลาวคือ เปนสัญญาซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะกําหนดเองแตฝายเดียวไวลวงหนา 
ทําใหผูซ้ือบริการนําเท่ียวตองเสียเปรียบในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึน เปนตนวา มีการกําหนดวา 
“บริษัท ฯ ในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอ่ืนๆ  โรงแรมและสํานักงานจัดนําเท่ียวเพื่อ
ใหบริการแกนักทองเท่ียวจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการบาดเจ็บ   สูญหาย เสียหายหรือคาใชจายตางๆ 
อันเกิดจากความลาชา การยกเลิกเท่ียวบิน อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปญหาการเมือง 
ฯลฯ” ท้ังๆ ท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปน   ผูวาจางหรือซ้ือบริการจากผูประกอบการรายอ่ืน ซ่ึงถือ
วาเปนตัวแทนชวง (Subcontract)  ซ่ึงนักทองเท่ียวผูซ้ือบริการนําเท่ียวไมอาจทราบขอเท็จจริง
ดังกลาวไดเลย 

ดวยเหตุนี้ กฎหมายของตางประเทศไดกําหนดใหผูจัดใหบริการนําเท่ียว (Tour 
Operator) ตองรับผิดชอบตอการกระทําของตัวแทนชวงไวโดยเฉพาะ แตตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มิไดกําหนดความรับผิดของผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนผูจัดนําเท่ียวไว เนื่องจากบางกรณีผูจัดใหบริการนําเท่ียวดังกลาวมิใชคูสัญญากับ
ผูซ้ือโดยตรงเพราะผูซ้ืออาจซ้ือบริการผานตัวแทนนําเท่ียว (Agent)  ก็ได หากมีการผิดขอตกลง
เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวเกิดข้ึนซ่ึงสวนใหญนักทองเท่ียวจะไมมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซ้ือขาย
รายการนําเท่ียวจึงเปนการยากท่ีจะสืบหาขอเท็จจริงจากธุรกิจนําเท่ียวผูกระทําผิด เปนเหตุใหเกิดการ
ปดความรับผิดชอบและทําใหกระบวนการพิจารณาลาชานั่นเอง หากพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จะไดรับการแกไขตอไปในการแยกประเภท
ของผูจัดใหบริการนําเท่ียวก็จะทําใหกฎหมายดังกลาวมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(4) การขาดมาตรฐานทางวิชาชีพของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กําหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวของ ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงขณะน้ีก็ยังไมปรากฏวาคณะกรรมการ ฯ ดังกลาวจะไดออก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกินําเท่ียวแตอยางใด ซ่ึงความลาชาในการออก
กฎกระทรวงยอมมีผลตอการใหบริการของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว แตในตางประเทศ เชน ประเทศ
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อังกฤษและญ่ีปุน จะมีสมาคมผูประกอบอาชีพธุรกิจนําเท่ียวจะเปนผูกําหนดมาตรฐานวิชาชีพของ
ตนและยังดูแลควบคุม ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในการประกอบการอีกดวย ตัวอยางเชน ในประเทศ
ญ่ีปุนจะจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณานโยบายการทองเท่ียวข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีพิจารณาและทํา
ขอเสนอแนะเร่ืองสําคัญเกี่ยวกับการทองเท่ียว และผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงในประเทศไทยแมวา
จะมีสมาคมในลักษณะดังกลาวก็ไมปรากฏวามีอํานาจในการควบคุมผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแต
อยางใด นอกจากนี้ การท่ีคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกผูมีอํานาจซ่ึงสวนใหญประกอบ
ไปดวยเจาหนาท่ีของรัฐจะตองกําหนดมาตรฐานในการประกอบธุรกิจนําเท่ียวดวย เนื่องจากคณะ
กรรมการฯ จะตองวินิจฉัยอุทธรณจากคําวินิจฉัยอุทธรณของนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศกตามกฎหมาย 

 
(5) ปญหาการควบคุมการโฆษณาผานเว็บไซต 
ในปจจุบันมีผูใชส่ืออินเตอรเนต (Internet) ในการโฆษณาขายบริการนําเท่ียวเปน

จํานวนมาก ท้ังผูจัดรายการนําเท่ียวโดยตรง และตัวแทนจัดรายการนําเท่ียว เนื่องจากการแขงขันทาง
การตลาด โดยใชส่ืออินเตอรเนตมีขอไดเปรียบหลายประการ กลาวคือ8  

(5.1) สามารถเขาถึงนักทองเท่ียวซ่ึงเปนผูบริโภคไดตลอดเวลา 
(5.2) สามารถสนองความตองการใหกับนักทองเท่ียวไดเปนรายบุคคลโดย

การใชไปรษณียอิเล็คทรอนิคส  
(5.3) สามารถส่ือสารระหวางผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวและนักทองเท่ียวได

ทันที 
(5.4) ประหยัดคาใชจาย 

แตอยางไรก็ตาม เปนการสรางโอกาสใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวบางรายซ่ึงมีอยู
เปนจํานวนมากที่จัดทําเว็บไซต โดยกระทําการเปนตัวแทนของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรายอื่นๆ 
รวมไปถึง ผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว เชน โรงแรม สายการบิน รถไฟ   รถโดยสาร 
แมกระท่ังเรือโดยสารในลักษณะตางๆ แตมิไดจดทะเบียนเปนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปนจํานวนมาก 
หากแตไดรับคาธรรมเนียมในฐานะเปนคนกลางจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตามที่กลาวมา ดังนั้น 
จึงเปนการสมควรที่การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จะไดออกกฎเกณฑข้ึนมาควบคุมการประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวโดยการโฆษณาผานเว็บไซตตอไป 

ตัวอยางกรณีท่ีมีการรองเรียนจากการซื้อบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายบนเว็บไซต ดังนี้  

                                                           
8  Mirja Lonnfors, “The relationship between the Legal Regulation Communication Technology and 

Travel and Tourism in the EU.” 16th BILEETA Annual Conference , pp .2-3. 
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ขอเท็จจริงกรณีท่ี 1 9 มีวาผูรองเรียนและสามีไดเดินทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดภูเก็ต ตน
เดือนมกราคม 2545 โดยไดซ้ือบริการนําเท่ียวกับบริษัทหนึ่งผานทางเว็บไซตซ่ึง ผูรองไดจาย
คาบริการนําเท่ียวผานบัตรเครดิตเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 1,100 ดอลลาร  แตเม่ือเดินทางมาถึงจังหวัด
ภูเก็ต ปรากฏวาเรือของบริษัทเสียหายไมสามารถใหบริการไดโดยไมมีการแจงใหผูรองทราบ
ลวงหนาเปนเหตุใหผูรองไดรับความเสียหายและเสียประโยชนจากการนําเท่ียวนั้น 

ขอเท็จจริงกรณีท่ี 2 10 มีผูไมประสงคออกนามรองเรียนมายังการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยทางโทรศัพทวา มีการลงโฆษณาเปดเว็บไซตเซ็กซทัวร และรับสมัครสมาชิก โดยลงโฆษณาใน
เว็บไซตหนึ่ง กองตรวจธุรกิจนําเท่ียวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดเขาตรวจสอบพบวา
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินการจัดใหบริการจริงนั้นมิไดใชช่ือเดียวกันกับเว็บไซต จึงเปนการยากท่ีจะเขา
ตรวจสอบหากไมมีเร่ืองรองเรียนเขามา เจาหนาท่ีไดเขาตรวจสอบพบเอกสาร และของกลางเปน
จํานวนมาก รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีการเก็บขอมูลเร่ืองรักรวมเพศกับเด็กชายท่ีใชสําหรับ
โฆษณาประชาสัมพันธใหชาวตางชาติมาใชบริการ  

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายผานเว็บไซต
นั้นมีท้ังผลดี คือ นักทองเท่ียวสามารถติดตอจองซ้ือรายการนําเท่ียวไดตลอดไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ แตก็มีผลเสีย คือ นักทองเท่ียวไมสามารถทราบไดถึงพฤติกรรมของการประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีขายบริการผานเว็บไซต และเปนการเปดโอกาสใหมีการลักลอบกระทําผิดกฎหมายเพราะช่ือ
เว็บไซต และช่ือของสถานประกอบการ อาจไมใชช่ือเดียวกันก็ได จึงจําเปนท่ีจะตองมีการวาง
มาตรการในการควบคุมการซ้ือบริการนําเท่ียวผานเว็บไซตตอไป 

3.2.2 กรณีการคุมครองนักทองเท่ียวภายหลังซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
เปนกรณีท่ีมีมาตรการทางกฎหมายใหความคุมครองแกนักทองเท่ียวท่ีซ้ือขายบริการนํา

เท่ียวแลว กลาวคือ 
(1) กรณีเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได (Disruptive Event) 
กรณีท่ีมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึนโดยไมอาจคาดหมายได และมิใชเปน

ความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวในระหวางเดินทาง เชน สงคราม การนัดหยุดงาน  โรคระบาด 
การที่เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธไมใหนักทองเท่ียวผานเขาประเทศ เปนตน เม่ือตองยกเลิก
รายการทองเท่ียวถือไดวามิใชความผิดของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงจะตองคืนเงินคาบริการนํา
เท่ียวใหกับนักทองเท่ียวแตประการใดหรือไม ในเร่ืองนี้ปรากฏขอรองเรียนเกี่ยวกับการท่ีเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธใหคณะนักทองเท่ียว ชาวไทยเขาประเทศเกาหลีใต 11 ซ่ึงสิทธิท่ีจะหาม

                                                           
9 หนังสือรองเรียน ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2545 
10 หนังสือมอบหมาย เลขท่ี กก 5203/0838 เรื่องการเขาตรวจสถานประกอบการ 
11 Bangkok Post, 2 October 2002. 
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ไมใหผูใดผานเขาไปในประเทศเกาหลีนั้นเปนสิทธิเฉพาะตัวของเจาหนาท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศเกาหลี 

หากพิจารณาความรับผิดในทางแพงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 219 
ซ่ึงบัญญัติวา “ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนภายหลังท่ี
ไดกอหนี้ และซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบนั้นไซร ทานวาลูกหนี้เปนอันหลุดพนจากการชําระหนี้
นั้น” ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมมีความจําเปนจะตองรับผิดชอบตอนักทองเท่ียวท่ีถูกปฏิเสธจาก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของตางประเทศ ท้ังนี้ พฤติการณ ท่ีทําใหการชําระหนี้เกิดข้ึน นั่นก็คือ 
การจัดใหบริการแกนักทองเท่ียวตามรายการทองเท่ียว  จึงเปนอันหลุดพนซ่ึงอาจเกิดจากเหตุการณ
ธรรมชาติหรือการกระทําของบุคคล ดังเชนการท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผานเขา
ประเทศ ดังนั้น บริษัทนําเท่ียวจึงไมตองรับผิดตอนักทองเท่ียวท่ีซ้ือบริการนําเท่ียว ซ่ึงตามปญหา
หากนํากฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใชอยางเครงครัดหรือตีความตามตัวบทกฎหมายดังกลาว
จะกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเท่ียว จึงจําตองหามาตรการท่ีเปนบรรทัดฐานในการ
พิจารณาเร่ืองรองเรียนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณดังกลาวตอไปเพื่อความเปนธรรมแกคูกรณีท้ัง 2 ฝาย 

(2) ปญหาการชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเท่ียว 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีไดรับใบอนุญาตจากสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ตองนําหลักประกัน12ซ่ึงเปนเงินสด หนังสือคํ้าประกัน 
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ีย เพื่อ
ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวท่ีผูประกอบ
ธุรกิจนําเท่ียวมีอยูกับนักทองเท่ียวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ท้ังนี้ ในทางปฏิบัติหากมีเร่ืองรองเรียน และตามทางการสอบสวน หากขอเท็จจริง
ปรากฏวา นักทองเท่ียวหรือผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดรับความเสียหายจากการผิดขอ 
ตกลงเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียวจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจริง ในกรณีท่ีคูกรณีสามารถตกลงกันได
โดยฝายผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวรับผิดชอบชดใชในสวนของคาเสียหาย เร่ืองรองเรียนดังกลาวก็เปน
อันยุติ แตในกรณีท่ีคูกรณีไมสามารถตกลงกันไดไมวาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมยอมชําระ

                                                           
12 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 

2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 “ขอ 11 จํานวนเงินประกันที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตองนํามาวาง ใหกําหนด
ดังน้ี 

(1) ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพื้นที่ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนหน่ึงหมื่นบาท 
(2) ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนหาหมื่นบาท 
(3) ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตางประเทศ ตองวางหลักประกันเปนจํานวนสองแสนบาท เวนแตมิได

ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หน่ึงที่ใดในตางประเทศตองวางหลักประกันจํานวนหน่ึงแสนบาท” 
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คาเสียหายหรือในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมมาใหถอยคําตามคําส่ังของนายทะเบียนธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศกก็จําตองหักเงินจากหลักประกันท่ีวางไวดังกลาวมาชดใชใหกับผูเสียหาย ในกรณี
ท่ีมีผูรองเรียนหลายรายจะตองนําเงินหลักประกันมาเฉล่ียตามสัดสวนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
โดยไมคํานึงวาผูใดจะรองเรียนตามลําดับกอนหลัง ซ่ึงจะทําใหการเยียวยาแกผูเสียหายสามารถ
กระทําไดเทาท่ีหลักประกันดังกลาวจะครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน แตอยางไรก็ตาม ไมตัด
สิทธินักทองเท่ียวท่ีจะนําเร่ืองรองเรียนดังกลาวไปฟองรองยังศาลยุติธรรมในท่ีสุด นอกจากนี้ยัง
ปรากฏวากระบวนการในการสอบสวนของพนักงานเจาหนาท่ี และการชดใชคาเสียหายใหกับ
ผูเสียหายจากการหักหลักประกันท่ีไดวางไวมีข้ันตอนในการดําเนินการเปนไปอยางลาชา ในบาง
กรณีท่ีนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวไปยังตางประเทศ หากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวลมละลายหรือ
ประสบปญหาทางดานการเงิน และไมอาจชําระเงินใหแกตัวแทนชวงในตางประเทศอาจกอใหเกิด
การลอยแพหรือทอดท้ิงนักทองเท่ียวใหประสบกับความยากลําบากในตางประเทศ  

แตในบางประเทศจะมีการจัดต้ังกองทุนชดใชจากการทองเท่ียว (Tour Fund) เพื่อ
ชวยเหลือนักทองเท่ียวท่ีตองไดรับความเสียหายจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยการ เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวและนักทองเท่ียว ซ่ึงกองทุนประกันการทองเท่ียวมีฐานะ
เปนมูลนิธิเอกชนจะทําหนาท่ีจายเงินคืนใหกับนักทองเท่ียวในการที่จะตองจายคาใชจายใดๆ อันเปน
ผลมาจากรายการนําเท่ียวไดถูกยกเลิก ท้ังนี้ จะมีการจัดต้ังผูบริหารกองทุนดังกลาวข้ึนมาในรูปของ

คณะกรรมการซ่ึงคัดเลือกมาจากเจาหนาท่ีของรัฐเขามาดําเนินการทําใหการชดใชคาเสียหายเปนไป
ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนการสมควรเปนอยางยิ่ง  ท่ีประเทศไทยจะไดดําเนินการจัดตั้งกองทุน
คุมครองนักทองเท่ียวในลักษณะดังกลาวตอไป  

(3) ปญหาการเผยแพรคําวินิจฉัยของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีฝาฝนกฎหมาย 
ในปจจุบันการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดดําเนินการลงโทษผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว

ท่ีกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
โดยการออกคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว แตมิไดเผยแพรคําวินิจฉัยอันเปนการ
ลงโทษผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีกระทําผิดใหสาธารณชนไดรับรู ซ่ึงผูเขียนไดทําการสัมภาษณไป
ยังผูอํานวยการกองบริหารทั่วไปของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกพบวา ในอดีต
ไดมีการจัดทําวารสารการทองเท่ียวซ่ึงเปนวารสารท่ีเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวและใหขอมูลแก
นักทองเท่ียว ในวารสารดังกลาวจะเปดเผยขอมูลการรองเรียน และรายช่ือของคูกรณีรวมไปถึงผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีถูกพักใชใบอนุญาตไวเปนประโยชนแกนักทองเท่ียวและผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของ แตในปจจุบันมิไดมีการจัดทําวารสารดังกลาวแลวเปนเหตุให
นักทองเท่ียว ไมสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีกระทําผิด และเอารัดเอา
เปรียบนักทองเท่ียวได ยังผลใหมีนักทองเท่ียวตองถูกหลอกลวงตอไป จึงเปนการสมควร ท่ีการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะไดเผยแพรคําวินิจฉัยท่ีเปนการลงโทษผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวออกสู
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สาธารณชนตอไป  อยางไรก็ตามอีกวิธีหนึ่งท่ีนักทองเท่ียวจะสามารถทราบพฤติกรรมของธุรกิจนํา
เท่ียวไดก็คือ นักทองเท่ียวสามารถโทรศัพทติดตอมายังการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพ่ือสอบถาม
ขอมูลของธุรกิจนําเท่ียวท่ีตนประสงคจะใชบริการวาธุรกิจนําเท่ียวดังกลาวไดรับใบอนุญาตโดย
ถูกตองหรือไม และมีเร่ืองรองเรียนอยูหรือไม เพื่อความปลอดภัยในการเขารับบริการกับธุรกิจนํา
เท่ียวที่ถูกตองตามกฎหมาย และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงนักทองเท่ียวสวน
ใหญไมทราบวาตนสามารถสอบถามมายัง ททท. ได จะมีก็แตเพียงนักทองเท่ียวสวนนอยเทานั้น 

จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวไมสามารถทราบถึงพฤติกรรมการประกอบธุรกิจนําเท่ียว
ตางๆ ไดเลยวา แตละสถานประกอบการนั้นมีขอดี หรือบกพรองอยางไร หากไมมีวารสารการ
ทองเท่ียวคอยใหขอมูล หรือในกรณีท่ีนักทองเท่ียวผูมีความรอบคอบหรือเคยประสบปญหาเกี่ยวกับ
การผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวมาแลวโทรศัพทมาสอบถามกับเจาหนาท่ี เพื่อรับฟงขอมูลท่ี
ถูกตอง ท้ังนี้ การเปดเผยขอมูลท่ี ททท. เคยปฏิบัติก็ดี หรือการรับฟงขอมูลจากเจาหนาท่ีทาง
โทรศัพทก็ดี เปนการเผยแพรตอสาธารณชนในกลุมนอยเทานั้น เปนไปไดหรือไมวาทางการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะสามารถเปดเผยขอมูลของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีถูกดําเนินการพัก
ใชใบอนุญาตใหสาธารณชนรับรู เชน การเผยแพรผานทางหนังสือพิมพประจําวัน ซ่ึงจะตองศึกษา
ตอไปวาตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มิได
กําหนดเกี่ยวกับกรณีดังกลาวไว เพราะคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นก็เปนการ
ล ง โ ท ษ 
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอยูแลว หากมีการเผยแพรผานทางหนังสือพิมพประจําวันอีกก็จะเปนการ
ลงโทษอีกช้ันหนึ่ง จะเปนการกระทําท่ีเกินกวาเหตุหรือไม และกฎหมายใหอํานาจกระทําไดหรือไม 
ซ่ึงอาจเปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจมากข้ึนเนื่องจาก
เกิดความกลัววาจะเปนการนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียชื่อเสียงของธุรกิจนําเท่ียวของตน 

 
(4) ปญหากระบวนการพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
ในการพิจารณาขอรองเรียนของนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกจะใชวิธีการ

ไกลเกล่ียขอพิพาทเปนหลัก กลาวคือ เม่ือมีผูรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัทผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียว นายทะเบียน ฯ จะมีหนังสือเชิญใหบริษัทผูถูกรองเขาช้ีแจงถึงกรณี ท่ีเกิดข้ึนแลวดําเนินการ
ไกลเกล่ียเปนหลักซ่ึงผลการตัดสินเร่ืองรองเรียนอาจเกิดข้ึนได 3 กรณี ดังนี้ 

ก. ในกรณีท่ีคูกรณีสามารถตกลงกันไดโดยบริษัทผูถูกรองยินยอมท่ีจะชดใชคาเสียหาย
ใหกับผูรองเรียน เร่ืองรองเรียนดังกลาวก็เปนอันยุติ นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดใหอํานาจนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศกท่ีจะสามารถใชดุลพินิจในการลงโทษพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวจากการ
กระทําดังกลาวท่ีกอใหเกิดการรองเรียนได แตในทางปฏิบัติ ยังไมมีกรณีท่ีนายทะเบียน ฯ พักใช
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ใบอนุญาตของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเลย หากคูกรณีสามารถตกลงกันได ซ่ึงอาจเปนประเด็นท่ีทํา
ใหมาตรการในการใชกฎหมายไมเด็ดขาด เพราะหากมีการวางมาตรการในการลงโทษโดยเครงครัด
อาจทําใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเกิดความยําเกรงมากข้ึน สงผลใหนักทองเท่ียวไดรับความ
คุมครองมากข้ึน  และเร่ืองรองเรียนจะลดนอยลง 

ข. ในกรณีท่ีนายทะเบียน ฯ ไดวินิจฉัยใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูถูกรองเปนฝาย
ชดใชคาเสียหายใหแกผูรองเรียน และผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวดังกลาวไดโตแยงคําส่ังของนาย
ทะเบียน ฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด จะเขาสูข้ันตอนของการเจรจาไกลเกล่ียระหวางผูวาการการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยและคูกรณีท้ังสองฝาย หากยังไมสามารถตกลงกันไดคูกรณีท้ังสองฝาย
จะตองต้ังอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอพิพาทซ่ึงผูเขียนเห็นวาในบางกรณีฝายผูรองอาจตองเปนฝาย
จํายอมท่ีจะเสียเปรียบ เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงเทาท่ีผานมา
พบวาเร่ืองรองเรียนท่ีเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียวเทานั้น นอกจากนี้
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนอาจมากกวาคาเสียหายท่ีผูรองรองเรียนอีกดวย  

จะเห็นไดวาการพิจาณาในประเด็นนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 
2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใหความคุมครองกับฝายผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมากกวา
นักทองเที่ยว เนื่องจากการท่ีนายทะเบียน ฯ มีคําส่ังใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูรองเทากับวาผูรองเรียนเปนผูไดเปรียบ แตกฎหมายใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวสามารถ
โตแยงคําส่ังของนายทะเบียน ฯ ได โดยจะเขาสูการเจรจาไกลเกล่ียของผูวา ฯ และกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตอไป ซ่ึงหากเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการแลวตองคํานึงถึงฐานะของผูรอง 
และมูลคาของเสียหายท่ีนักทองเท่ียวรองเรียนเขามาดวยวาคุมกับคาธรรมเนียมหรือไม เพราะ
คาธรรมเนียมในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการนั้นคอนขางสูงจึงทําใหนักทองเท่ียวตกเปนฝายท่ี
เสียเปรียบไดนั่นเอง 

ค. ในกรณีท่ีผูรองเรียนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ฯ ผูรองมีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกไดภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด ซ่ึงผูเขียนไมเห็นดวยกับกรณีดังกลาวเชนกัน เนื่องจากเปนกรณีตรงกันขามกับขอ ข. ท้ังส้ิน 
กลาวคือ กรณีนี้เปรียบเสมือนกรณีท่ีนายทะเบียนฯ ตัดสินใหนักทองเท่ียวหรือผูรองเรียนเปนฝาย
แพคดีนั่นเอง และเปนกรณีท่ีพบนอยมาก ซ่ึงการอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศกไมมีคาใชจายใดๆ เลย โดยนายทะเบียน ฯ และคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศกจะทําหนาท่ีสอบสวน โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีคูกรณีท้ังสองฝายไดนําเสนอ
และวินิจฉัย ท้ังนี้ คณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกนั้นจะประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญ
ทางดานกฎหมาย และผูท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยนั่นเอง 
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ดังนั้น วิธีการพิจารณาเร่ืองรองเรียนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ควรมีการปรับเปล่ียนใหรัดกุมมากข้ึนเพื่อความเปนธรรมแก
นักทองเท่ียวตอไป 
 
2.  วิเคราะหการคุมครองนักทองเที่ยวภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2541 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 มีความมุงหมายในการให
ความคุมครองผูบริโภคดานนิติกรรมสัญญาอันเปนการคุมครองลวงหนา โดยการใชมาตรการทาง
นิติบัญญัติในการตรวจสอบเน้ือหาสาระสําคัญกอนท่ีจะมีการทําสัญญา โดยสาระสําคัญมีดังตอไปนี้ 
13 

(1)  จะควบคุมการประกอบธุรกิจและการขายสินคาและบริการที่กฎหมายกําหนดให
ตองทําเปนหนังสือ หรือตองมีกรมธรรม หรือในทางปฏิบัติทางการคาตองทําเปนหนังสือ โดยให
กรรมการวาดวยนิติกรรมสัญญาเปนผูควบคุมแบบของนิติกรรมไดและใหผูประกอบธุรกิจจัดทํานิติ
กรรมสัญญาตามแบบ หรือใชถอยคําหรือระบุขอความอันเปนสาระสําคัญของความตกลงใหเดนชัด
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(2) การดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงหลักการใหผูบริโภคทราบขอความอันเปน
สาระสําคัญตอสิทธิตามสัญญา แตตองไมจํากัดความเปนอิสระของผูประกอบกิจการในการนําเสนอ
ตอผูบริโภคเพื่อเขาทําสัญญา เวนแตเพื่อคุมครองประโยชนของผูบริโภคอยางอ่ืน 

(3) ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน โดยกําหนดใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
เง่ือนไข และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการวาดวยนิติกรรมสัญญากําหนด 

 
อยางไรก็ตาม ไดมีการประกาศควบคุมการทําสัญญาของการประกอบธุรกิจ เชน ธุรกิจ

บัตรเครดิต ธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนตและรถจักรยานยนต และธุรกิจขายหองชุดเทานั้น ดวยเหตุนี้ธุรกิจ
นําเ ท่ียวจึงไม เปนธุรกิจท่ีมีการควบคุมสัญญาแตอยางใด  นอกจากนี้  ในทางปฏิบัติหากมี
นักทองเท่ียวรายใดไดสงเร่ืองรองเรียนไปยังสํานักงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานคุมครอง
ผูบริโภคก็จะสงเร่ืองไปยังการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ
ตามกฎหมายตอไป 

 
3. วิเคราะหพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 

                                                           
13  Daraporn Thirawat “ Consumer Protection Law in Thailand with regard to Contracts” บทบัณฑิตย 

เลมที่ 56 ตอน 3 กันยายน 2543 , หนา  182 – 185  
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1.1  ลักษณะของสัญญาใหบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายท่ีเขาขายเปนสัญญาท่ีมี 

ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ฯ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนใชเฉพาะ

กับสัญญาบางประเภท และเปนกฎหมายพิเศษ (Jus specialle) ท้ังยังเปนกฎหมายประเภทบังคับ
ตายตัว (Jus cogens) เนื่องจากเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยท่ีผูเกี่ยวของไมอาจตกลง
ยกเวนหรือตกลงใหผิดแผกแตกตางได 

ท้ังนี้ ลักษณะของสัญญาท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ไดแก 
(1) สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  ตามมาตรา 4 
(2) สัญญาสําเร็จรูป ตามมาตรา 4 
(3) สัญญาขายฝาก ตามมาตรา 4 
(4) ขอตกลงกําจัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงาน และขอตกลงจํากัดเสรีภาพ

ในการทํานิติกรรมท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
(5) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือ วิชาชีพ

เพื่อความชํารุดบกพรองหรือเพื่อการรอนสิทธิในทรัพยสินท่ีสงมอบใหแกผูบริโภคตามสัญญาท่ีทํา
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 6 

(6) ขอสัญญาที่ใหส่ิงใดไวเปนมัดจํา ตามมาตรา 7 
(7) ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความท่ีไดทําไวลวงหนาเพื่อยกเวนหรือจํากัด

ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา ตามมาตรา 8 
(8) ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด ตามมาตรา 9 
หากพิจารณาจากลักษณะของสัญญาใหบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย (Package 

Tour Contract) จะเห็นวาสามารถจัดอยูภายใตสัญญาท่ีมีขอสัญญาไมเปนธรรมลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งซ่ึงตองอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม กลาวคือ  

 
1). สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ   
โดยพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ฯ ไดใหความหมายของ “ผู

ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ” ไววา “ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขาย ผูใหเชา ผูใหเชาซ้ือ ผูใหกู 
ผูรับประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใดเพื่อจัดใหซ่ึงทรัพยสิน บริการหรือประโยชนอ่ืนใด ท้ังนี้ 
การเขาทําสัญญานั้นตองเปนไปเพื่อการคาทรัพยสิน บริการหรือประโยชนอ่ืนใดน้ันเปนทางคาปกติ
ของตน” จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจึงอยูในฐานะผูประกอบธุรกิจการคาตามกฎหมาย
ดังกลาว สวน “นักทองเท่ียว” จะถือวาเปนผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมฯ หรือไม ก็จะตองพิจารณาตามมาตรา 3 ท่ีใหความหมายวา  “ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูซ้ือ ผู
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เชา ผูเชาซ้ือ ผูกู ผูเอาประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน บริการ หรือ
ประโยชนอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน”  จึงเห็นไดวานักทองเท่ียวยอมเปนบุคคลท่ีเขาทําสัญญาเพ่ือเขา
ซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายจากผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวโดยเสียคาตอบแทนจึงเปนผูบริโภค
ตามกฎหมาย 

2). สัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายสามารถท่ีจะเขาขายของการเปนสัญญา
สําเร็จรูปไดดวย (Standard from contract) ท่ีจะถูกกําหนดโดยผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแตฝายเดียว
และนักทองเท่ียวซ่ึงเปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมสามารถท่ีจะตอรองได ดังจะเห็นไดจากการริบเงิน
มัดจําในกรณีนักทองเท่ียวยกเลิกการเดินทางหรือเง่ือนไขในการชําระคาบริการ 

3). ขอสัญญาท่ีไดใหส่ิงใดไวเปนมัดจํา ท้ังนี้ จะเห็นไดวาสัญญาบริการนําเท่ียวแบบ
เหมาจายเปนสัญญาท่ีกําหนดใหนักทองเท่ียวตองจายคามัดจําใหแกผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวกอน
การเดินทาง จึงอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ฯ 

1.2  ผลของการเปนสัญญาท่ีมีขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
ก. การที่กฎหมายใหอํานาจแกศาลยุติธรรมท่ีจะพิจารณาใหสัญญาหรือขอสัญญา

ดังกลาวสามารถมีผลไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีนั้น ยอมข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
ศาลเปนกรณีๆ ไป โดยการใชดุลพินิจของศาลนี้จะตองพิจารณาถึงเกณฑ ตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ฯ ดวย 14 

ข. ในสวนของการตีความสัญญานั้น พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม  
ตามมาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีท่ีมีขอสงสัยใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางท่ีเปน
คุณแกฝายซ่ึงมิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูปนั้น” 

บทบัญญัติมาตราน้ี ยอมกลาวไวโดยชัดแจงอยูแลววาจะปรับใชมาตรานี้ไดตองเปน
กรณีท่ีมี “ขอสงสัย” กลาวคือ สัญญาหรือขอสัญญาสําเร็จรูปนั้นไมชัดเจนมีความหมายกํากวม หรือ
อาจมีความหมายหลายนัย จึงจําเปนท่ีจะตองตีความ แตการตีความสัญญาสําเร็จรูปนี้กฎหมาย
กําหนดหลักการในการตีความไวโดยเฉพาะวา ใหตีความเปนคุณแกฝายท่ีมิไดเปนผูกําหนดสัญญา
สําเร็จรูป  

                                                           
14 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 10 บัญญัติวา  

“ในการวินิจฉัยวาขอสัญญาจะมีผลบังคับเพียงใดจึงจะเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีใหพิเคราะหถึง
พฤติการณทั้งปวงรวมท้ัง 

(1)    ความสุจริต อํานาจตอรอง  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรูความเขาใจ ความสัดทันชัดเจน  ความ
คาดหมาย แนวทางปฏิบัติ  ทางเลือกอยางอื่น  และทางไดเสียทุกอยางของคูสัญญาตามสภาพท่ีเปนจริง 

(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดน้ัน 
(3) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 
(4) การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง” 
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ดวยเหตุนี้ สัญญาใหบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายท่ีอยูในรูปของสัญญาสําเร็จรูปซ่ึง
หากมีขอสงสัยหรือขอความไมชัดเจนจึงตองตีความใหเปนคุณแกนักทองเท่ียว 

1.3  ผลดี ผลเสีย ในการใหความคุมครองนักทองเที่ยวในดานนิติกรรมสัญญาตาม
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 

1.3.1 ผลดี 
ก. เปนการคุมครองคูสัญญาซ่ึงมีความรูและอํานาจตอรองนอยกวาคูสัญญาอีกฝายหน่ึง

มิใหถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเปนผูจัดสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวกับแหลงนําเท่ียวใหนักทองเท่ียวไดรับทราบตลอดจนเปนการจัดใหมีการบริการในดานตางๆ 
ใหแกนักทองเท่ียว 

ข.  ใหอํานาจศาลท่ีจะบังคับตามขอสัญญาเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีโดย
ไมกําหนดใหขอสัญญามีผลเปนโมฆะหรือโมฆียะ ซ่ึงจัดเปนหลักเกณฑท่ียืดหยุนในการเยียวยา
แกไขความไมเปนธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากขอสัญญา หากไมมีบทบัญญัติใหอํานาจศาลในบางกรณี แม
ศาลจะเห็นวาคูสัญญาบางฝายไมไดรับความเปนธรรมอยางมากก็ไมอาจแกไขอยางไรได 15 

ค.  เปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีอยูในฐานะไดเปรียบกวาในทางเศรษฐกิจ
ตองหยุดคิด หรือยับยั้งช่ังใจวาจะใชสัญญาเปนเคร่ืองมือเอาเปรียบบุคคลอื่นท่ีมีความออนแอกวา
ในทางเศรษฐกิจดีหรือไม เพราะแมจะทําสัญญาในลักษณะท่ีเปนการเอาเปรียบไปแลวผลที่เกิดข้ึน
ในข้ันสุดทายก็ไมอาจทําใหผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลน้ันไดเปรียบหรือไดประโยชนอยางท่ี
คาดหวังไวก็ได 

ง.  เปนการวางกรอบหรือแนวทางใหกับศาลซ่ึงเปนสถาบันท่ีมีหนาท่ี  ในการอํานวย
ความยุติธรรมแกประชาชนสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนได 

1.3.2  ผลเสีย 
ก.  กฎหมายขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูประกอบการหรือผู

ประกอบธุรกิจไมอาจทราบไดวาแคไหนเพียงไรท่ีจะเขาขายท่ี “เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี” ท่ี
จะทําใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติไดถูกตองเพ่ือใหสัญญาหรือขอสัญญาท่ีไดทําข้ึนสามารถเปนผลตอง
ตามความประสงค 

ข.  การใหศาลมีดุลพินิจในการท่ีกําหนดวาแคไหนเพียงไรจึงจะ “เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี” นั้น อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนมาก็ไดเนื่องจาก 

(1) ในขอเท็จจริงเดียวกันผูพิพากษาแตละทานหรือแตละศาลอาจ
ตัดสินหรืออาจกําหนดแตกตางกันไปในลักษณะของ อัตวิสัย (subjective) ของผูพิพากษาแตละทาน 

                                                           
15 เหตุผลของคณะกรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในบันทึก

กรรมการรางกฎหมายคณะพิเศษ เรื่องรางพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 หนา 2.  
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ทําใหความอํานวยความยุติธรรมเฉพาะคดีอาจกลายเปนการสรางความไมยุติธรรมแกประชาชนโดย
สวนรวมได 

(2) เปนการใหศาลซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของการใชอํานาจรัฐเขาไป
แทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของคูสัญญาซ่ึงเปนเอกชน ภายหลังจากท่ีสัญญา ไดเกิดแลวมาก
เกินไป 
ค. ในสวนของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ หากตองอาศัยการเยียวยา โดยการใชสิทธิทางศาลก็ยอมจะ
ไมทันการณเนือ่งจากตองเดนิทางกลับประเทศหรือมิเชนนั้นก็ตองวาจางทนายในประเทศไทย
ดําเนินคดี และตองเสียเวลาเดินทางมายงัประเทศไทย ในการใชสิทธิเรียกรองทางศาลซ่ึงทําให
เสียเวลาในท่ีสุด รวมไปถึงนกัทองเที่ยวชาวไทยท่ีอยู ตางทองท่ีก็เชนเดียวกัน DPU



 

บทท่ี 5  
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
1. บทสรุป 
 

ดังไดกลาวมาแลววา ในปจจุบันผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักทําธุรกิจเกี่ยวกับการ 
ทองเท่ียวโดยการขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย และในขณะเดียวกันนักทองเท่ียวซ่ึงถือวาเปน
ผูบริโภคประเภทหน่ึงท่ีนิยมการทองเท่ียวในลักษณะท่ีเปนการใหบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
เนื่องจากรายการนําเท่ียวไดถูกกําหนดไวลวงหนา เปนการประหยัด สะดวก และไดรับการบริการที่
ครบวงจร แตอยางไรก็ตาม การซ้ือขายรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายนั้นแตกตางจากการซ้ือขาย
สินคาชนิดอ่ืนโดยท่ัวไปที่ผูซ้ือสามารถรับสินคาตอบแทนได เม่ือมีการชําระเงินครบถวนแลว แต
การซ้ือรายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย นักทองเท่ียวผูบริโภคจะตองชําระราคาใหกับผูขายกอนเขารับ
บริการ ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปนการซ้ือบริการนั่นเอง จะมีปญหาท่ีตามมาหลายประการ เพราะ
นักทองเที่ยวผูซ้ือจะตกเปนฝายท่ีตองเสียเปรียบจากการชําระราคาลวงหนาดังกลาว ท้ังนี้ หาก
พิจารณามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองนักทองเท่ียวของประเทศไทย จะเห็นได
วายังคงมีขอบกพรองท่ีคงจะตองไดรับการแกไข กลาวคือ  
 

1.1 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 

เปนกฎหมายหลักท่ีบัญญัติข้ึนมาเพื่อมุงท่ีจะควบคุมธุรกิจนําเท่ียว และผูประกอบ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนหลัก ยังไมเอ้ืออํานวยตอการท่ีจะคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภค 
โดยเฉพาะการคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายกฎหมายได
กําหนดไวแตเพียงกวางๆ เทานั้น เชน ตามมาตรา 3 ไดใหคําจํากัดความของคําวา “คาบริการ” 
หมายความวา คาจางและคาใชจายตางๆ ท่ีนักทองเท่ียวจายใหแก ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวสําหรับ
การจัด การใหบริการ หรือการอํานวยความสะดวกท่ีเกี่ยวกับการเดินทาง สถานท่ีพัก อาหาร และ
การทัศนาจร ในลักษณะเปนการเหมาจาย และมาตรา 21 ท่ีใหนักทองเท่ียวสามารถรองเรียนมายัง 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดหากมีกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไมปฏิบัติตามขอตกลง
เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมิไดใหคํานิยามของคําวา รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย 
หรือ การผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวไววามีความหมายวาอยางไร และครอบคลุมถึงเร่ือง
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ใดบาง การบังคับใช และการตีความกฎหมายในบางกรณีจึงยังไมสามารถบังคับใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวจึงไมเอ้ืออํานวยในการคุมครองนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภค
ไดมากนัก  เม่ือเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงไดคุมครองนักทองเที่ยวอยางผูบริโภค
ประเภทหนึ่ง ดังจะเห็นไดวา อุปสรรคของการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายบริการรายการนําเท่ียวแบบ
เหมาจายระหวางผูซ้ือและผูขาย มีอยูหลายประการดวยกันไมวาจะเกิดจากการจงใจของคูสัญญา
หรือไมก็ตาม เชน 
 

1. หนาท่ีในการเปดเผยขอมูลกอนทําสัญญา 
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว มีหนาท่ีท่ีจะตองเปดเผยขอมูลใหนักทองเท่ียวไดทราบกอน

การทําสัญญา ซ่ึงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดไวในมาตรา 26 ในเร่ืองของการโฆษณาจัดรายการนําเท่ียวหรือรายละเอียดในการนําเท่ียว
ท่ีจะจัดในแตละป ใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจัดทําเปนเอกสารซ่ึงอยางนอยจะตองมีรายการ
เกี่ยวกับ ช่ือและสถานท่ีของธุรกิจนําเท่ียว ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการนําเท่ียว อัตราคาบริการ 
ยานพาหนะท่ีใช จุดหมายปลายทางและท่ีแวะพัก สถานท่ีท่ีจะทองเท่ียว รวมไปถึงประเภทของท่ีพัก 
และจํานวนม้ืออาหาร แตท้ังนี้เฉพาะขอมูลตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอาจไมเพียงพอ เพราะเง่ือนไข
สําหรับการเดินทางทองเท่ียวอาจมีมากกวานั้นโดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียวไปยังตางประเทศท่ี
อาจกอใหเกิดปญหา ตัวอยางเชน การเดินทางทองเท่ียวประเทศเกาหลีท่ีเกิดปญหา และมีเร่ือง
รองเรียนเขามาเปนจํานวนมากในปจจุบัน เนื่องจากมีการลักลอบสงแรงงานไทยเขาไปคาแรงงานใน
ประเทศเกาหลีสงผลใหเจาหนาท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีตองดําเนินการตรวจสอบ
คนไทยอยางเครงครัด และเปนอํานาจเฉพาะตัวของเจาหนาท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
เกาหลีท่ีจะอนุญาต หรือไมอนุญาตใหนักทองเท่ียวผานเขาประเทศหรือไมก็ได ผลรายจึงตกอยูแก
นักทองเท่ียวท่ีประสงคจะทองเท่ียวดวยความบริสุทธ์ิมิไดไปคาแรงงานตองถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศเกาหลี ซ่ึงกอนเขาทําสัญญาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูขายมิไดแจงใหทราบถึงความเส่ียงใน
เร่ืองดังกลาวมากอน และผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะไมรับผิดชอบจากเหตุการณดังกลาวเพราะมิได
เกิดข้ึนจากการกระทําผิดของฝายตน ซ่ึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเท่ียวเปนอยางยิ่ง 
 

2. การจัดทําประกันภัย 
ในเร่ืองของการจัดทําประกันภัย นับวาเปนเร่ืองใหมท่ีกฎหมายไดแกไขเพ่ิมเติมใน

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองจัดใหมีการ
ประกันภัยอุบัติเหตุใหกับนักทองเท่ียวและมัคคุเทศกในระหวางการเดินทางทองเท่ียว โดยมีจํานวน
เ งิ น เ อ า 
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ประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไมต่ํากวาสองแสนบาทตอคน และกรณี
บาดเจ็บไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคน ซ่ึงในปจจุบันปญหามักไมพบในเรื่องของการจัดทํา
ประกันภัย เนื่องจากในทางปฏิบัติทางการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดออกหนังสือเวียนเพื่อแจงให
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวทราบ และไดมีการกําหนดโทษในทางอาญาไวหากมีการฝาฝน แตปญหา
มักจะพบเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน  ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และบริษัทผูรับประกันภัย จะประวิง
เวลาในการชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเท่ียว ดังนั้น ประเทศไทยนาจะนํากฎหมายเกี่ยวกับการ
จัด ต้ังกองทุนเพื่อใหความคุมครองนักทองเ ท่ียว  มาเปนแบบอยางในการแกไขเพิ่ม เ ติม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตอไป 
 

3. การยกเลิกสัญญาบริการรายการทองเท่ียวแบบเหมาจาย 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มิได

กําหนดเง่ือนไขในการยกเลิกรายการนําเท่ียวไวโดยเฉพาะ แตสวนใหญการขายบริการนําเท่ียวแบบ
เหมาจาย (Package Tour) ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวแตละรายจะกําหนดเง่ือนไขในการยกเลิกรายการ
นําเท่ียวไวในสัญญา อยางท่ีไดกลาวมาแลววา การซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายนั้นจะแตกตางกับ
สัญญาซ้ือขายสินคาและบริการโดยท่ัวไปที่ผูซ้ือจะไดรับสินคาตอบแทนเม่ือไดชําระราคา แตการ
ซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายนั้นนักทองเท่ียวผูซ้ือบริการจะตองวางมัดจําหรือชําระเงินกอนการ
เดินทางจะเกิดมีข้ึน เพ่ือผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะไดดําเนินการเก่ียวการเดินทางทองเท่ียวในการ
จองท่ีพัก หรือจองรายการนําเท่ียวนั้นๆ จึงเปนการจําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดเง่ือนไข
ในการยกเลิกรายการนําเท่ียวไวในกฎหมาย โดยเฉพาะเง่ือนไขการยกเลิกรายการนําเท่ียวแบบหลาย
อัตรา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับระยะเวลาในการยกเลิกสัญญากอนการเดินทางจะเร่ิมข้ึนโดยผูประกอบธุรกิจ
นําเท่ียวจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากนักทองเท่ียวในรูปของการคืนเงิน (Refund)  แกนักทองเท่ียวที่
ไดจายเงินลวงหนาเปนคาบริการทําใหเกิดผลดีกับท้ังสองฝายท่ีจะทราบไดเปนการแนนอนวา
นักทองเท่ียวจะไดรับเงินคืนเทาใด  และในขณะเดียวกันผูประกอบการก็จะไดรับการชดเชยจากการ
ท่ีนักทองเท่ียวเลิกสัญญา และตองเสียโอกาสท่ีจะไดรับหรือควรจะไดรับผลกําไรจากการขายบริการ 
 

4. กรณีท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึนโดยไมอาจคาดหมายได 
เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนโดยไมอาจคาดหมายไดสวนใหญจะเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัยท่ี

คูสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายไมสามารถคาดเห็นไดกอนลวงหนาวาเหตุการณนั้นๆ 
จะเกิดข้ึน และไมสามารถปองกันได เชน การเกิดโรคระบาด สงคราม  การประทวง โดยเฉพาะ
ตัวอยางท่ีผานมาท่ีสามารถเห็นภาพไดอยางชัดเจน คือ กรณีโรคไขหวัดซารส (Sars) ระบาด 
นักทองเท่ียวตองตกเปนฝายที่เสียเปรียบ และมีผูรองเรียนเขามายังการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
เปนจํานวนมากเปนจํานวนมาก เนื่องจากไดชําระราคาใหกับทางฝายผูขายแลวแตไมสามารถ
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เดินทางได หรือไมประสงคท่ีจะเดินทาง เพราะการซ้ือบริการนําเท่ียวเปนการเขารับบริการใน
รูปแบบของการหาความสุข  การพักผอนหยอนใจ ซ่ึงตัวนักทองเท่ียวเองไมจําเปนท่ีจะตองพาตัวเอง
เขาเส่ียงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น นักทองเท่ียวที่ซ้ือบริการรายการนําเท่ียวแบบเหมาจายควรท่ี
จะไดรับความคุมครองท่ีมากกวากรณีปกติธรรมดา 
 

5. ขอยกเวน หรือจํากัดความรับผิดชอบ 
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักจะกําหนดเองแตฝายเดียวไวลวงหนา และมักจะกําหนด

ขอยกเวน หรือขอจํากัดความรับผิดชอบในรูปแบบของสัญญาสําเร็จรูปไว ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดไวในเร่ืองของการ
โฆษณาการจัดบริการนําเท่ียวท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการนําเท่ียว
ไว และกฎหมายไดกําหนดไวกวางๆ วาผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองพยายามใหนักทองเท่ียวไดรับ
บริการเทาเทียมหรือใกลเคียงกับท่ีไดตกลงกันไว และถามีการเปล่ียนแปลงบริการนําเท่ียวโดยไมได
รับความยินยอมจากนักทองเท่ียว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวตองรับภาระคาใชจายในการเปล่ียนแปลง
นั้น เม่ือพิจารณาจากสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายแลว ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวมักมี
ขอกําหนด อาทิเชน 

(1) ราคาทัวรอาจเปล่ียนแปลงไดสืบเนื่องมาจากภาวะคาเงินบาทลอยตัวในตลาดซ้ือ
ขายเงินตราตางประเทศ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคาโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา หากเกิดกรณีจําเปนเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ แตท้ังนี้ บริษัทจะยึดถือ
ผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

(2) รายการนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมตามกําหนดการเดินทาง 
(3) หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง-ออกเมือง  ถือเปนเหตุผลทางการเมืองระหวาง

ประเทศ  ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ฯ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงิน
ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน 

(4) บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย  
เชน การยกเลิก หรือลาชาของสายการบิน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ  การนัด  หยุดงาน  การจลาจล 
หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ  ท่ีเกิดเหนือความควบคุมของบริษัท 

(5) คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัท  ฯ  เปนการชําระแบบเหมาจาย  และทางบริษัท 
ฯ ไดชําระใหกับบริษัทตัวแทนแตละแหงแบบเหมาจายเชนกัน  ดังนั้น  หากทานไมไดทองเที่ยว
พรอมกับคณะตามรายการท่ีระบุเอาไว ถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองเงิน หรือบริการสวนท่ี
ขาดไปได 
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(6) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดัดแปลงรายการ หรือบอกเลิกตามความเหมาะสม  ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  เชน  ฝนตก พายุถลม หรือเหตุการณทางการเมือง แตจะคํานึงถึงผลประโยชน
ของนักทองเท่ียวเปนสําคัญ 

หากพิจารณาจากเง่ือนไขหรือขอจํากัดความรับผิดท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวกําหนดไว
ขางตน จะเปนการเส่ียงตอการเดินทางทองเท่ียวเปนอยางยิ่ง เพราะนักทองเท่ียวจะไมไดรับความ
คุมครองใดๆ เลย การกําหนดเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงรายการ หรือขอจํากัดในเร่ืองตางๆ อิงอยู
กับมาตรฐานของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว แตเพียงฝายเดียวเทานั้น ยกตัวอยางเชน หากมีการ
เปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางสถานท่ีเพราะ  ความบกพรองของทางฝายผูจัดเอง หรือมื้ออาหาร
จะตองมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับประทานอาหาร เปล่ียนสถานท่ีพักแรม ในทางปฏิบัติสวนใหญ
ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะมิไดแจงใหนักทองเท่ียวทราบลวงหนาถึงการเปล่ียนแปลงกอนเดินทาง
นําเท่ียว หรือ กอนซ้ือบริการ แตจะแจงใหนักทองเท่ียวทราบเม่ือนักทองเท่ียวไดวางมัดจําคาบริการ
นําเท่ียว เม่ือชําระราคา หรือเม่ือเร่ิมเดินทางทองเท่ียวแลว ซ่ึงนักทองเท่ียวไมสามารถนําขอตอรอง
ใดๆ มาโตแยงการเขารับบริการได เพราะตนไดชําระเงินเรียบรอยแลว นักทองเท่ียวมิไดใหความ
ยินยอมแตจะตองจํายอมทองเท่ียวตามรายการท่ีไดถูกเปล่ียนแปลงน้ัน สงผลใหนักทองเท่ียวไม
พอใจและนําไปสูกระบวนการของการรองเรียนในทายท่ีสุด ดวยเหตุนี้ กฎหมายทองเที่ยวของ
ตางประเทศ มักจะกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวจะตองรับผิดชอบ  และจะยกเอาขอความ
จํากัดความรับผิดมาใชเปนขออางเพื่อปดความรับผิดชอบของตนเองมิได  การกระทําดังกลาวอาจ
ทําใหธุรกิจนําเท่ียว และตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทยไมมีการพัฒนาท่ีไปในทางท่ีดีไดหาก
ไมเรงแกไข  

 
6. กระบวนการรองเรียนและพิจารณาขอรองเรียน 
ตามกระบวนการรองเรียนและการพิจารณาเร่ืองรองเรียนของประเทศในปจจุบันอยูใน

ความกํากับดูแลของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
(ททท.)  ซ่ึงหากมีการผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวเกิดข้ึนนักทองเท่ียวสามารถรองเรียนมายัง 
ททท. ได หากพิจารณาเร่ืองรองเรียนแลวเห็นวาเปนกรณีของการผิดขอตกลงเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียวก็
จะเขาสูกระบวนการพิจารณาเร่ืองรองเรียนซ่ึงอาจเกิดปญหาท่ีตามมาได ดังน้ี 

(1)  ปญหาการชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเท่ียว 
ปญหาการชดใชคาเสียหายใหแกนักทองเท่ียวมักจะเกิดข้ึนไดในหลายกรณีไมวาจะ

เปนเร่ืองของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปนผูขายเอง กับตัวแทนทองเท่ียวปฏิเสธ หรือปดความ
รับผิดชอบ ซ่ึงจะตองเขาสูกระบวนการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงของพนักงานเจาหนาท่ี หรือ
การชดใชเงินคืนใหกับนักทองเท่ียวลาชาเพราะตองดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย หรือกรณีท่ี
มีนักทองเท่ียวหลายรายรองเรียนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงจะตองเฉล่ียชดใชคาเสียหายจาก
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หลักประกันท่ีไดวางไวตามสัดสวนของความเสียหายท่ีนักทองเที่ยวแตละรายรองเรียนเขามา ซ่ึง
อาจไดไมเต็มมูลคาของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดยไมคํานึงถึงลําดับของการรองเรียนวาผูรองรายใด
รองเรียนเขามากอนหลัง ซ่ึงความไมยุติธรรมอาจเกิดข้ึนได ตัวอยางเชน บริษัท เอ จํากัด ผิดขอตกลง
เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียวกับ นาย ก. และ นาย ข. โดยที่นาย ก. รองเรียนเขามาเปนกอนต้ังแตวันท่ี 1 
เมษายน 2545 ใหบริษัท เอ จํากัด ชดใชคาเสียหายเปนเงิน 50,000 บาท สวน นาย ข. รองเรียนเขามา
ในภายหลัง แตเรียกรองเงินชดใชคาเสียเปนเงินจํานวน 500,000 บาท แตบริษัท เอ จํากัด วางเงิน
หลักประกันไวกับการทองเท่ียว ฯ เพียง 200,000 บาท เทานั้น ผูรองท้ัง 2 ราย คือ  นาย ก. และ นาย 
ข. จะตองเฉล่ียเงินชดใชตามสัดสวนของหลักประกัน จะเห็นไดวา นาย ก. จะอยูในฐานะท่ี
เสียเปรียบแมจะไดรองเรียนเขามากอนก็ตาม 

(2)  ปญหาการเผยแพรคําวินิจฉัยของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีฝาฝนกฎหมาย ปจจุบัน
มิไดมีการเผยแพรคําวินิจฉัยอันเปนการลงโทษผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีกระทําผิดกฎหมายตาม
คําส่ังของนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียว โดยการพักใชใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนําเท่ียวออกสู
สาธารณชน อันเปนผลใหนักทองเท่ียวไมสามารถทราบถึงพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ี
กระทําผิด และเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียวได ยังผลใหมีนักทองเท่ียวตองถูกหลอกลวง จึงเปนการ
สมควรที่การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจะไดเผยแพรคําวินิจฉัยท่ีเปนการลงโทษผูประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวออกสูสาธารณชนตอไป ซ่ึงอาจเปนเหตุใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวพึงระมัดระวังเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจมากข้ึนเพื่อปกปองช่ือเสียงของสถานประกอบการของตน 

(3)  ปญหากระบวนการพิจารณาเร่ืองรองเรียน 
ผลท่ีสุดของการรองเรียนจะแบงออกเปน 3 ทาง ไดแก 

ก. เร่ืองรองเรียนเปนอันยุติ เพราะคูกรณีสามารถตกลงกันได โดยการตกลง
ประนีประนอมยอมความกันเอง หรือประนอมขอพิพาทกันในชั้นไกลเกล่ียของนายทะเบียนธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 นายทะเบียนสามารถใชดุลพินิจท่ีจะมีคําส่ังพักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวของผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูถูกรองเรียนได หากเห็นวา ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวดังกลาวผิดขอตกลง
เกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว แตในทางปฏิบัติมิไดมีการใชอํานาจอยางเครงครัดจึงไมมีการลงโทษผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีกระทําผิดโดยการพักใชใบอนุญาตฯ อีก ซ่ึงหากมีการปรับเปล่ียนแนว
ปฏิบัติใหเครงครัดยิ่งข้ึนอาจสงผลใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเกิดความยําเกรงไมกลาท่ีจะกระทําผิด 
จะทําใหเร่ืองรองเรียนลดนอยลง และสงผลนักทองเท่ียวไดรับความคุมครองมากข้ึนเพราะผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวเกรงวาจะถูกรองเรียน และนําไปสูการพักใชใบอนุญาต ฯ ดังกลาว 

ข. กรณีท่ีนายทะเบียน ฯ ไดวินิจฉัยใหผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูถูกรองเปนฝาย
ชดใชคาเสียหายใหแกผูรองเรียน กลาวคือ วินิจฉัยใหผูรองเรียนเปนฝายชนะน่ันเอง แตท้ังนี้ตาม
กฎหมายไดใหอํานาจผูถูกรองเรียนมีสิทธิท่ีจะโตแยงคําส่ังของนายทะเบียนได ซ่ึงหากมิไดโตแยง
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ภายในระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว ผูถูกรองก็จะตองชดใชคาเสียหายตามที่นายทะเบียน ฯ ไดมีคําส่ัง
นั้น  

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูถูกรองเรียนไดมีหนังสือโตแยงคําส่ังใหชดใช
คาเสียหายของนายทะเบียน ฯ จะเขาสูข้ันตอนของการเจรจาไกลเกล่ียระหวางผูวาการการทองเท่ียว
แหงประเทศไทยและคูกรณีท้ังสองฝาย หากยังไมสามารถตกลงกันไดคูกรณีท้ังสองฝายจะตองต้ัง
อนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอพิพาท ซ่ึงเปนกระบวนการตามกฎหมายท่ีมีคาใชจายคอนขางสูง จึง
อาจเปนกรณีท่ีนักทองเท่ียวจะตองตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบเพราะไมอยูในฐานะท่ีจะเสียคาใชจาย
จากการดําเนินการในข้ันตอนนี้ได และคาใชจายดังกลาวอาจมีมูลคามากกวาจํานวนคาเสียหายท่ี
รองเรียนอีกดวย 

ค. ในกรณีท่ีผูรองเรียนไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของนายทะเบียน ฯ ผูรองมีสิทธิท่ีจะ
อุทธรณคําส่ังของนายทะเบียน ฯ ตอคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกไดภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ นายทะเบียน ฯ อาจมีคําส่ังเห็นชอบตามขอเท็จจริงของทางฝายผูรอง 
หรือวินิจฉัยใหชดใชเงินคาเสียหายนอยกวาท่ีรองเรียน เทากับวานักทองเท่ียวในฐานะผูรองเรียนตก
เปนฝายท่ีเสียเปรียบ จึงอุทธรณโตแยงคําส่ังของนายทะเบียน ฯ ซ่ึงจะเขาสูข้ันตอนของการพิจารณา
โดยคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก จะประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญทางดานกฎหมาย และ
ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการทองเท่ียว ท้ังนี้ ผลของการรองเรียนท่ีออกมาในช้ันท่ีสุดนั้นคูกรณีท้ัง 2 ฝาย 
อาจไดรับความเปนธรรมมากกวา นอกจากน้ี ข้ันตอนของการพิจารณาโดยคณะกรรมการธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก คูกรณีท้ัง 2 ฝาย ไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด 

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 เนื้อหาของกฎหมายไดบัญญัติเร่ืองของการคุมครองผูบริโภคในการซ้ือบริการนําเท่ียว
แบบเหมาจายไวอยางกวางๆ เทานั้นมิไดบัญญัติไวโดยเฉพาะ เพราะตามกฎหมายดังกลาวมุงท่ีจะ
ออกมาเพื่อควบคุมผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปนหลัก ดังนั้น เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับความคุมครอง
มากยิ่งข้ึน และเปนธรรม จึงเปนเร่ืองท่ีจะตองนํามาพิจารณาแกไขกฎหมายดังกลาวตอไป 

1.2  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 
 

เปนกฎหมายหลักท่ีใหความคุมครองแกผูบริโภคในขณะทําสัญญาโดยท่ัวไป แต
จะตองใชกับธุรกิจท่ีไดมีการประกาศตามกฎหมาย ซ่ึงในปจจุบันไดมีการประกาศเฉพาะธุรกิจบัตร
เครดิต ธุรกิจหองชุด และธุรกิจใหเชาซ้ือรถยนต และรถจักรยานยนต เทานั้น ซ่ึงไมครอบคลุมถึง
ธุรกิจนําเท่ียวแตประการใด แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานกันระหวาง
หนวยงาน เชน กรณีท่ีมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการซ้ือบริการทองเท่ียวไปยัง สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค (สคบ.)  หากเปนกรณีเกี่ยวกับการผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนําเท่ียว สคบ. จะสง
เร่ืองรองเรียนดังกลาวมายังการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณา แตหากเปนเร่ืองของการขาย
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บริการท่ีแพงเกินจริง สคบ. ก็จะพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับสถานประกอบการนั้น
ตอไป 
 

1.3 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 
 

เปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองคูสัญญาเม่ือไดมีการทําสัญญาแลว โดยใหอํานาจศาล
ยุติธรรมในการวินิจฉัยขอสัญญาท่ีไมชัดเจน ในกรณีท่ีมิไดกําหนดไวอยางแนชัด จากการศึกษา
พบวาสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายสวนใหญจะอยูในรูปแบบของสัญญาสําเร็จรูปท่ีผู
ประกอบธุรกิจนําเท่ียวเปนผูกําหนดไวแตเพียงฝายเดียว จึงเปนการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนํา
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 เขามาใชควบคูกับกฎหมายหลักอยางเชน 
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีมิไดกําหนด
หลักเกณฑไวโดยเฉพาะเพ่ือคุมครองนักทองเท่ียวในการซ้ือบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการตีความในสัญญาประกอบกับการฟองเรียกรองคาเสียหาย  ตาม
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 เปนกระบวนการเยียวยาภายหลังท่ีไดเกิด
สัญญาแลวทําใหเกิดความลาชา และไมสะดวกแกนักทองเที่ยวท่ีจะฟองรองตอศาล ดังนั้น หากมี
การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อวางมาตรการเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเท่ียวในการซื้อบริการนํา
เท่ียวแบบเหมาจายใหครอบคลุมไปถึงเร่ืองการตีความในสัญญาใหเปนธรรมแกคูกรณีก็จะทําให
นักทองเท่ียวไดรับความคุมครองมากยิ่งข้ึน แตท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับการบังคับใชกฎหมายดวยนั่นเอง 
 
 
 
 
2. ขอเสนอแนะ 
 

ผูเขียนขอเสนอแนะเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย โดยการบัญญัติในเร่ืองการใหบริการ
นําเท่ียวแบบเหมาจายเปนอีกหมวดหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก พ.ศ. 
2535 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

2.1 การแบงประเภทของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
ควรแบงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวออกเปนผูจัดรายการนําเท่ียว (Tour Operators) และ

ตัวแทนนําเท่ียว (Tour Agent)  
โดยผูจัดรายการนําเท่ียว ไดแก บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงทําหนาท่ีจัดทําและบริหาร

รายการนําเท่ียวแบบเหมาจาย ท้ังนี้ ผูจัดรายการนําเท่ียวอาจขายบริการนําเท่ียวใหกับนักทองเท่ียว
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โดยตรงหรือโดยผานตัวแทนนําเท่ียว สวนตัวแทนนําเท่ียว ไดแก บุคคลหรือ   นิติบุคคลซ่ึงทําหนาท่ี
ขายบริการนําเท่ียวโดยไดคาจางจากผูจัดรายการนําเท่ียว เพ่ือมิใหเกิดการปดความรับผิดชอบ และ
ยนระยะเวลาในการพิจารณาดําเนินการของพนักงานเจาหนาท่ีในการพิจารณาขอเท็จจริงกรณีท่ีมี
การรองเรียนผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวหรือตัวแทนดังกลาว 

2.2 ควรกําหนดหนาท่ีของผูจัดรายการนําเท่ียว และตัวแทนนําเท่ียวท้ังกอนและหลัง
การทําสัญญาบริการนําเท่ียวแบบเหมาจายอยางชัดแจง เชน ในเร่ืองของการเปดเผยขอมูลกอนทํา
สัญญาของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวอยางถูกตองตรงตามความเปนจริง ไมวาจะทําการโฆษณาผาน
ส่ือใดๆ จะตองไมเปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคมากเกินไป ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไม
สามารถจัดใหมีการนําเท่ียวตามขอตกลงท่ีใหไวไดก็จะตองมีขอกําหนดตามกฎหมายที่มารองรับ
เพื่อความเปนธรรมแกนักทองเท่ียวในฐานะผูบริโภค 

2.3 ควรจัดใหมีหนวยงานเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุน และจัดต้ัง
กองทุนเพื่อคุมครองนักทองเท่ียว เพ่ือใหสามารถเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับนักทองเที่ยวได
อยางรวดเร็วโดยศึกษาจากกฎหมายตางประเทศเปนแบบอยาง โดยกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนมานี้จะเขามา
เยียวยาเฉพาะนักทองเท่ียวเทานั้น ไมครอบคลุมไปถึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว หรือผูประกอบ 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว สวนหลักประกันท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวไดวางไวกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยนั้น อาจนํามาใชในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวกระทําผิดขอตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนํา
เท่ียวระหวางกันเอง หรือผิดขอตกลงเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียวกับผูประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

2.4 ควรออกระเบียบเพื่อควบคุมผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวและตัวแทนธุรกิจนําเท่ียว 
หากมีการโฆษณาขายบริการนําเท่ียวผานเว็บไซต ซ่ึงผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวนั้นๆ จะตองข้ึน
ทะเบียนประวัติโดยแจงช่ือ เว็บไซตท่ีตนใชในการโฆษณาไวในคําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนํา
เท่ียวเพื่อความสะดวกแกการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี 

2.5 ควรกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินมัดจําในการเขาทําสัญญาซ้ือขาย
บริการนําเท่ียวโดยใชหลักการคืนเงินมัดจําแบบหลายอัตราไวในกฎหมาย เพื่อความเปนธรรมแก
คูกรณีท้ัง 2 ฝาย ระหวางผูประกอบธุรกิจนําเท่ียวผูขาย และนักทองเท่ียวผูซ้ือ  เพื่อความสะดวกแก
การคํานวณหาคาใชจายท่ีฝายผูซ้ือจะตองเสียไป และในทางตรงกันขามฝายผูขายก็สามารถคํานวณ
ความเสียหายทางฝายตนไดเชนกันวาจะตองเสียผลประโยชน หรือผลกําไรในทางธุรกิจท่ีตนควรจะ
ได หากมีการยกเลิกสัญญาซ้ือขายบริการนําเท่ียวแบบเหมาจาย และจะกอใหเกิดความเปนธรรมแก
คูกรณีมากยิ่งข้ึน 

2.6 ควรกําหนดวิธีพิจารณาการสอบสวนเร่ืองรองเรียนอยางเปนระบบแทนวิธีการ
ระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหคําวินิจฉัยเปนไปอยางตอเนื่องเปนธรรม และคุมครอง
นักทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน โดยใหคณะคณะกรรมการธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกเขามาเปนคณะรวม
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พิจารณาตัดสินในกรณีท่ีมีการอุทธรณโตแยงคําส่ังของนายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
เปนตน 
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ประวัติผูเขยีน 
 
นางสาวสาวิตรี  ธีรเสนี  เกิดเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2519 ท่ีกรุงเทพมหานคร   

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)  ในปการศึกษา 2541 และเขารับการศึกษาตอระดับปริญญาโทท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ในปการศึกษา 2542 โดยไดรับทุนการศึกษาคร่ึงหนึ่ง ประเภท
ทุนศิษยเกา ระหวางปการศึกษา 2542-2544  ปจจุบันตําแหนง นิติกร ประจํางานคดีและเร่ือง 
รองเรียน กองนิติการทะเบียน สํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกรุงเทพมหานคร  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
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