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เรื่ อง

ขอเชิญสมัคร เป็ นสถานที่ฝึกอบรมหลักสู ตรมัคคุเทศก์

เรี ยน ท่านสมาชิกสามัญที่ใช้บริ การมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ จีน และ บาฮาซา
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม
2561ได้มีมติกาหนดให้โครงสร้ างหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชามัคคุ เทศก์ทวั่ ไปและหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชา
มัคคุเทศก์ในภูมิภาค ผูท้ ี่สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรข้างต้นกับสถานบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมการท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการฝึ กปฎิบตั ิงานในฐานะผูช้ ่ วยมัคคุเทศก์กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ผ่านการ
รับรองจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย หรื อ สมาคมธุ รกิจท่องเที่ ยวที่ มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือ
กับกรมการท่องเที่ยว เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 60 ชัว่ โมง หรื อ ประมาณ 4 คืน 3 วัน จึงจะถือว่าสาเร็ จการอบรม
ตามหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชามัคคุเทศก์จากสถาบันการศึกษานั้นๆ
ในฐานะที่สมาคมไทยธุ รกิ จการท่ องเที่ ยวเป็ นสมาคมฯที่ จาเป็ นต้องใช้บริ การจากมัคคุเทศก์
อาชีพในการให้บริ การการนาเที่ยวต่อนักท่ องเที่ยวที่ผูป้ ระกอบการได้มีขอ้ ตกลงตามเงื่อนไขใดตามโปรแกรม
นาเที่ยวระหว่างกัน ดังนั้น การฝึ กอบรมมัคคุเทศก์และผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ตามที่คณะกรรมการธุ รกิจนาเที่ ยวและ
มัคคุเทศก์กาหนดไว้ จึงมีความจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากบริ ษทั นาเที่ยวที่เป็ นสมาชิกของสมาคมในการ
เป็ นสถานที่ฝึกงานสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมวิชามัคคุเทศก์ ซึ่ งในขณะฝึ กงานเรี ยกว่า ผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ ซึ่ งจะต้อง
เดินทางติดตามมัคคุเทศก์อาชีพที่ทางบริ ษทั นาเที่ยวเป็ นผูว้ ่าจ้างให้ดาเนินการดูแลคณะนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ผูช้ ่วยมัคคุเทศก์จะได้เรี ยนรู ้ กระบวนการเบื้ องต้นในการเป็ นมัคคุเทศก์อาชี พในอนาคต
ตั้งแต่ การเรี ยนรู ้ โปรแกรมนาเที่ ยว การรั บเข้า-ส่ งออก ณ ท่ าอากาศยาน เทคนิ คการใช้ภาษา การพูดบรรยาย
ขั้นตอนการให้บริ การต่างๆแก่นักท่องเที่ ยว เป็ นต้น โดยทางคณะกรรมการธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์เห็ นว่า
เป็ นการเรี ยนรู ้ในขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนจบการอบรมและไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอันดับต่อไป อีกทั้งบริ ษทั
นาเที่ยวจะต้องมีส่วนร่ วมในการประเมินการฝึ กงานของผูช้ ่วยมัคคุเทศก์ที่บริ ษทั ให้ความร่ วมมือใช้เป็ นสถานที่
ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์อนั จะมีส่วนช่วยในการกลัน่ กรองและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของมัคคุเทศก์อาชีพอีกด้วย
ในการนี้ ทางสมาคมฯจึ งใคร่ ขอความร่ วมมือจากสมาชิ กทุ กท่ านที่ ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น
และภาษาบาฮาซา ได้กรุ ณาตอบรับอนุญาตให้บริ ษทั ของท่านเป็ นสถานที่ฝึกอบรมสาหรับให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
อาชีพมัคคุเทศก์ ตามที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร้องขอและเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ปฏิบตั ิภาคสนาม ก่อนการประเมินผ่านการอบรมเพื่อไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอันดับต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่ วมมือบริ ษทั ได้กรอกแบบสอบถามที่แนบมานี้ ส่ งกลับมายังสานักงานใหญ่ของ
สมาคมฯ โดยส่ งอีเมล info@atta.or.th หรื อ แฟ็ กซ์ หมายเลข 02-237-6045 หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด
กรุ ณาติดต่อ โทร 02-237-6046-8 ต่อ 12 คุณธนิตย์ หรื อ 19 คุณนภาวรรณ
ทางสมาคมฯขอขอบคุณในความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
***ส่ งทางอีเมล***
( นายวิชิต ประกอบโกศล )
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
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คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบการ
1. จดทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย
2. ไม่เป็ นบริ ษทั ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
3. จดทะเบียนธุรกิจนาเที่ยว มากกว่า 3 ปี
4. บริ ษทั นาเที่ยวพื้นที่ภาคกลางและปริ มณฑล ต้องมีลูกค้าไม่ต่ากว่า 3,000 คน ต่อปี และ
บริ ษทั นาเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องมีลูกค้าไม่ต่ากว่า1,000 คน ต่อปี

