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L’objectif de mon stage pratique pour l’élaboration de cette recherche
indépendante est de pouvoir effectivement observer les caractéristiques du programme
du circuit et aider les guides professionnels dans leurs différentes tâches qui me
permettent parallèlement d’appliquer les connaissances acquises de la formation de la
maîtrise selon les différentes situations rencontrées. Pour ce faire, je pars alors sur le
terrain pendant onze jours pour intervenir dans le métier de guide au sein du programme
de l’agence de voyage T.A. SIAM AUTREMENT CO., LTD vers plusieurs destinations
dans le centre et le nord de la Thaïlande.
Lors de la fin du stage, j’ai acquis l’expérience professionnelle et compris le travail
dans un circuit. Mon observation des caractéristiques du programme du circuit a par
conséquent abouti au constat sur sa flexibilité, sa créativité ainsi que son équité pour
l’avantage maximal de la clientèle. Egalement, avec cette expérience pratique, je peux
apprendre la partie concrète du métier et envisager les différentes perspectives
d’embauche professionnelle à venir avec l’agence de voyage.
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คําสําคัญ : การทองเที่ยว/จังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ/โปรแกรมการทองเทีย่ ว
ศิริวุฒิ ฉ่าํ ตากอง : การทองเทีย่ วในจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือของประเทศ
ไทยในโปรแกรมการทองเทีย่ วของบริษทั T.A. Siam Autrement Co., Ltd.. อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ : อ.Julien Laenens. 50 หนา.
วัตถุประสงคของการคนควาอิสระโดยผานการฝกงานในครั้งนี้คือการไดสังเกตลักษณะ
ของโปรแกรมการทองเที่ยวและฝกปฏิบัติรวมถึงการชวยเหลืองานในดานตางๆ ของมัคคุเทศก
อาชีพซึ่งถือเปนการเปดโอกาสใหขาพเจานําความรูที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรมในหลักสูตร
ระดับปริญญาโทมาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการฝกงานภาคสนาม
ในการนี้ขาพเจาไดฝกปฏิบัติงานภาคสนามเปนระยะเวลา 11 วันเพื่อสังเกตการณและปฏิบัติงาน
รวมกับมัคคุเทศกของบริษัท T.A. Siam Autrement Co., LTD ตามเสนทางตางๆ ในภาคกลาง
และภาคเหนือของประเทศไทย
การฝกงานในครั้งนี้ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณทางอาชีพตลอดจนเขาใจงานดาน
การทองเที่ยวทัศนาจร จากการสังเกตพบวาลักษณะโปรแกรมการทองเที่ยวของบริษัทมีความ
ยืดหยุน สรางสรรค และเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของลูกคา ประสบการณจากการฝกปฏิบัติใน
ครั้งนี้ยังทําใหไดเรียนรูถึงการปฏิบัติงานจริงของมัคคุเทศก และไดสรางความสัมพันธกับบริษัท
ทองเที่ยวในดานความรวมมือทางอาชีพในอนาคต
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