51111304 : MATIERE PRINCIPALE : FRANCAIS POUR LE TOURISME CULTUREL
MOTS CLES : REGIONS DU CENTRE/ACTIVITES TOURISTIQUES
JAKKRIT CHAROENSIT : LA DECOUVERTE DES REGIONS DU CENTRE ET
ACTIVITES TOURISTIQUES AVEC LES AGENCES N.S.TRAVEL & TOURS CO., LTD. ET
EXOTISSIMO TRAVEL THAILAND. DIRECTEUR DE LA RECHERCHE INDEPENDANTE :
JULIEN LAENENS. 38 pp.
Ce stage pratique de dix jours qui s’est déroulé auprès de N.S. Travel & Tours Co.,
Ltd. et Exotissimo Travel Thailand a pour objectif d’apprendre la fonction et le rôle du
guide professionnel, l’organisation dans une excursion, le comportement des visiteurs
ainsi que la gestion des problèmes éventuels au cours de la visite.
L’importance du guide dans chaque excursion est de bien expliquer les
programmes du circuit et de donner des connaissances exactes sur les sites visités aux
touristes. Le guide doit également gérer le groupe et répondre aux éventuelles questions
variées. Chaque touriste a ses différentes attentes. Le groupe de famille a besoin d’un
service scrupuleux. Quant au groupe incentive, l’équipe accompagnatrice joue le rôle
important pour s’occuper de toutes les questions liées au voyage. Ce stage est
l’opportunité de faire une recherche indépendante et de m’initier à la fonction de guide
touristique, d’améliorer mon français et de comprendre et pouvoir faire partager
l’interculturalité entre les sociétés thaïlandaise et francophone. En outre, c’est une étape
importante pour m’aider à trouver la voie professionnelle qui me conviendra le mieux.
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51111304 : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
คําสําคัญ : จังหวัดในเขตภาคกลาง/กิจกรรมการทองเที่ยว
จั ก รกฤษณ เจริ ญ สิ ท ธิ์ : การท อ งเที่ ย วในเขตจั ง หวั ด ภาคกลางและกิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวกับบริษัทหนุมสาวทัวรจํากัด และบริษัทเอ็กซโซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด. อาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.Julien Laenens. 38 หนา.
การฝกงานเปนระยะเวลา 10 วัน กับบริษัทหนุมสาวทัวรจํากัด และบริษัทเอ็กซโซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหนาที่และบทบาทของมัคคุเทศกอาชีพ
รูปแบบการจัดการทองเที่ยว พฤติกรรมของนักทองเที่ยว รวมไปถึงการจัดการแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระหวางการนําเที่ยว
ในการเดินทางทองเที่ยวแตละครั้ง มัคคุเทศกมีความสําคัญในการอธิบายโปรแกรม
การเดินทาง และใหขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว นักทองเทีย่ วแตละคน
มีความคาดหวังที่แตกตางกันออกไป นักทองเที่ยวที่มาเปนกลุมครอบครัวนั้นตองการการบริการที่
มีความพิถีพิถันรอบคอบ ในขณะที่กลุมพนักงานบริษัทที่ไดรับรางวัลในรูปของการทองเที่ยวนั้น
ทีมงานผูติดตามมีบทบาทที่สําคัญในการดูแลจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
การฝกงานในครั้งนี้ถือเปนโอกาสสําคัญที่ทําใหเกิดการคนควาอยางอิสระ และไดสังเกตแนว
ทางการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานภาษาฝรั่งเศส ซึ่งทําใหเกิดความ
เขาใจและสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนระหวางวัฒนธรรมของสังคมไทยกับกลุมผูใชภาษาฝรั่งเศส
อีกทั้งยังเปนขั้นตอนสําคัญที่ชวยใหคนพบแนวทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
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