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Ce stage de pratique a été indéniablement un facteur important pour gagner de
l’expérience et mieux connaître le métier de guide. L’objectif de notre stage était
l’observation du travail du guide conférencier et la pratique du métier de guide lorsque
notre maître de stage nous le permettait. Ce rapport présente le résultat de cette mise en
pratique et les observations que nous avons jugées intéressantes au sujet du travail de
guide-conférencier professionnel ainsi qu’au sujet de l’organisation, la politique
d’entreprise, la stratégie marketing et la communication des agences de voyage
franco-thaïlandaise. L’attente des touristes, leur motivation et leurs propositions suite aux
visites sont des points importants à prendre en considération tant par les agences de
voyage que par les guides. Nous pensons que la mission principale de l’agence de
voyage et du guide est la satisfaction de leurs clients pendant leur visite en Thaïlande. Ils
ont à répondre aux besoins des touristes et à offrir un service visant toujours un niveau
supérieur. Toutefois, le travail de guide et de l’agence ne se contente pas à attirer les
clients : leur tâche n’est pas finie quand des clients ont confirmé et payé leur tour. En effet,
ceci ne représente que l’amont de la prestation et l’essentiel du travail se situe entre le
moment où les touristes arrivent jusqu’au moment où ils rentrent chez eux. Le métier de
guide n’est pas seulement un métier de service car il doit aussi être une sorte
d’ambassadeur de son pays.
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อรวรา คุมทรัพย : การทองเที่ยวในจังหวัดทางภาคกลางกับบริษัท เอ็กโซติสซิโม
ทราเวล ไทยแลนด บริษัท เอเชี่ยนเทรล และ บริษัท อาเธอรเวย. อาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ : ดร.Emilie Testard-Blanc. 43 หนา.
การฝกงานในครั้งนี้ นับเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสรางเสริมประสบการณและทําใหรูจัก
อาชีพมัคคุเทศกมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงคของการฝกงานในครั้งนี้คือการสังเกตการปฏิบัติงานของ
มัคคุเทศกอาชีพ รวมถึงการฝกปฏิบัติงานมัคคุเทศกจริงเมื่อมีโอกาส รายงานการคนควาอิสระ
ฉบั บ นี้ ได แ สดงถึ ง ผลของการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านมั ค คุ เ ทศก แ ละการสั ง เกตการณ ก ารทํ า งานของ
มัคคุเทศกอาชีพ รวมถึงกลยุทธของบริษัททองเที่ยว กลยุทธทางการตลาด และการนําเสนอบริษัท
ทองเที่ยวผานสื่อตางๆ ทั้งนี้ ความสนใจ ความรูสึก ความตองการของนักทองเที่ยวเปนสิ่งสําคัญที่
บริษัททองเที่ยวและมัคคุเทศกตองใหความสนใจ ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในระหวางการ
การทองเที่ยวในประเทศไทย คือ พันธกิจที่สําคัญของการทํางานดานการบริการ เนื่องจากบริษัท
ทองเที่ยวและมัคคุเทศกตองคํานึงถึงการตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวและการให
การบริการแกนักทองเที่ยวในระดับสูงเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัททองเที่ยวและมัคคุเทศกไมไดมหี นาที่
เพี ย งแค ก ารดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท อ งเที่ ย วเท า นั้ น และงานของบริ ษั ท ท อ งเที่ ย วและ
นักทองเที่ยวไมไดจบเพียงแคการยืนยันการทองเที่ยวและการจายคาใชจาย แตงานของทั้งบริษัท
ทัวรและมัคคุเทศกจะเริ่มตนก็ตอเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาถึงเมืองไทย จนกระทั่งถึงการสง
นักทองเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ อาชีพมัคคุเทศกไมไดเปนเพียงแคอาชีพหนึ่งของานบริการ
เทานั้น แตมัคคุเทศกยังทําหนาที่สําคัญเสมือนเปนทูตของประเทศนั้นอีกดวย
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