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เรยีน ทา่นผูป้ระกอบการธรุกจิน าเทีย่ว! 
ความยัง่ยนืเป็นทัง้องคป์ระกอบส าคญัและจ าเป็นตอ่ความส าเร็จในอนาคตของธรุกจิ 

 

โปรแกรมการฝึกอบรมและการฝึกสอนออนไลน ์ 
เพือ่มุง่สู ่รางวลัความย ัง่ยนืระดบัพนัธมติร  

ของ ATTA- Travelife 
 

เร ิม่วนัศกุรท์ ี ่17 มนีาคม 2566 โดยจะมกีารจดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารครึง่วนั  

จะด าเนนิการจดัขึน้เดอืนละคร ัง้ จนสิต้สดุในเดอืนตลุาคม 2566 

 
 

อปุสงคก์ารทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนือยูใ่นระดับสงูเป็นประวตักิารณ์ นักทอ่งเทีย่วและบรษัิททัวรมคีวามตอ้งการวัน
พักผอ่นทีด่ขี ึน้ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้, การพสิจูนว์า่ บรษัิทของคณุ สามารถสรา้งประโยชน ์ใหก้บั

ผูค้น และโลกใบนี.้ โดยปฏบิตัติามมาตรฐานความยัง่ยนื ซึง่เป็นเงือ่นไขของสญัญาทางธรุกจิ ระหวา่งบรษัิท

ทัวร ์ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศอยา่งจรงิจัง 
 

โปรแกรมของเราจะชว่ยเหลอืคณุ ทลีะข ัน้ตอนเพือ่ใหบ้รรลมุาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
 

สมาคมไทยธรุกจิการทอ่งเทีย่ว (ATTA) ไดร้ว่มมอืกบั Travelife องคก์รการทอ่งเทีย่วระดับโลกในดา้นการ

ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื ส าหรับผูป้ระกอบการธรุกจิการทอ่งเทีย่วเพือ่ชว่ยใหบ้รษัิทของคณุด าเนนิงานไดอ้ยา่ง

ยัง่ยนืและมผีลประกอบการมากขึน้ ทมีงานของเราจะชว่ยใหธ้รุกจิของคณุสามารถน าการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื

ไปสูก่ารปฏบิตั ิตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ ือ้จากตา่งประเทศและสรา้งธรุกจิระหวา่งประเทศทีม่คีณุภาพ

มากขึน้ผา่นการประชมุเชงิปฏบิตักิารรายเดอืนและการฝึกสอนรายบคุคล คณุพรอ้มไหม? 

 

คณุจะเรยีนรูอ้ะไร 
 

 เขา้ใจแนวคดิเรือ่งความยัง่ยนืไดด้ขี ึน้ในดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 ตระหนักถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิของ การทอ่งเทีย่ว 

 เขา้ใจบทบาทและความรับผดิชอบของผูน้ าเทีย่ว และการด าเนนิการทีค่ณุสามารถท าไดใ้นดา้นการ
ขนสง่ ทีพ่ัก ทัศนศกึษา และลกูคา้ การสือ่สาร 

 ระบเุป้าหมายอยา่งรวดเร็วส าหรับธรุกจิของคณุเองและเพือ่ตวัคณุเอง และคูค่า้ 

 ก าหนดเป้าหมายความยัง่ยนืทีเ่ป็นจรงิและเรยีนรูว้ธิวีดัผล ความส าเร็จ 

 สือ่สารความส าเร็จดา้นความยัง่ยนืของคณุดว้ยวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพถงึลกูคา้ของทา่น 

 ใชค้วามส าเร็จดา้นความยัง่ยนืของคณุเพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาดใหก้บัธรุกจิ 
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คณุจะเรยีนรูอ้ยา่งไร? ระหวา่งเดอืนมนีาคมถงึตลุาคม 2023 บรษัิทของคณุจะ: 
 

 เขา้รว่มการฝึกอบรม 1 วันตอ่เดอืน เรือ่งความยัง่ยนืทางการทอ่งเทีย่ว 

 แตง่ตัง้ผูป้ระสานงานดา้นความยัง่ยนืในบรษัิทของคณุ 
 ใชเ้ครือ่งมอืการฝึกอบรมและการรายงานออนไลน ์ของ ATTA- Travelife ฟร ี
 เรยีนรูท้ลีะขัน้ตอนผา่นการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารระยะสัน้และการฝึกสอนแบบตัวตอ่ตัวโดยมโีคช้คอย

ใหค้ าแนะน า 
 รายงานความคบืหนา้และการท างานของคณุเพือ่รับรางวลั ATTA- Travelife for Tour Operators 

 
 
 

ใครควรเขา้รว่มบา้ง: ผูบ้รหิารบรษัิท, ผูจ้ดัการดา้นความยัง่ยนื, ผูจ้ัดการผลติภณัฑ,์ ผูจั้ดการสญัญาและ

การตลาด ผูป้ระกอบการการทอ่งเทีย่วทีใ่หบ้รกิารส าหรับพืน้ทีต่ลาดยโุรป. 
 

สถานที:่ ออนไลน ์(ซมู) 
 
 

ภาษา: ไทยและองักฤษ 

 

องคก์รสนบัสนนุ 

 

 ATTA สมาคมไทยธรุกจิการทอ่งเทีย่ว 

 Travellife ส าหรับบรษัิททัวรแ์ละตัวแทนทอ่งเทีย่ว ความยัง่ยนืดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 ECEAT ศนูยน์เิวศและ เกษตร แหง่ยโุรปดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 

 

คา่ใชจ้า่ย: สมาชกิ ATTA จะไดรั้บการเป็นสมาชกิโปรแกรม ATTA - Travellife ฟร ีใน ปี 2566 
 

 

การลงทะเบยีน 
 

กรณุาสมคัรเขา้รว่มโดยลงทะเบยีนผา่นลงิคต์อ่ไปนี้: https://atta.travelife.info/workshops/  

 

หมดเขตลงทะเบยีนวนัศกุรท์ ี ่ 24 กมุภาพนัธ ์ 2023 ส าหรบัผูท้ ีส่นใจเขา้รว่มมจี านวนจ ากดั ดังนัน้คณุควร

สมคัรโดยเร็วทีส่ดุ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ Andrew Lewis ที ่atta@travelife.info 

วนัส าคญั 
 

I. วันศกุรท์ี ่17 มนีาคม: อบรมความยัง่ยนื 1 วันส าหรับบรษัิททัวรไ์ทย (09.00 ถงึ 17.00 น.)* 

II. วันศกุรท์ี ่31 มนีาคม: การจัดการความยัง่ยนืและการปฏบิตัติามกฎหมาย (13.00 – 16.30 น.)* 

III. วันศกุรท์ี ่28  เมษายน: สงัคม นโยบาย แรงงาน และสทิธมินุษยชน (13.00 – 16.30 น.)* 

IV. วันศกุรท์ี ่26 พฤษภาคม: สิง่แวดลอ้มและชมุชนสมัพันธ ์(13.00 – 16.30 น.)* 

V. วันศกุรท์ี ่30 มถินุายน: เอ เจนซีพั่นธมติร การเดนิทาง และทีพ่ัก (13.00 – 16.30 น.)* 
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VI. วันศกุรท์ี ่28 กรกฎาคม: ทศันศกึษา และกจิกรรมตา่งๆ (13.00 – 16.30 น.)* 

VII. วันศกุรท์ี ่26 สงิหาคม: หวัหนา้ทัวร ์ตัวแทนทอ้งถิน่ และไกด ์(13.00 – 16.30 น.)* 

VIII. วันศกุรท์ี ่29 กนัยายน: พืน้ทีเ่ป้าหมาย และการสือ่สารกบัลกูคา้ (13.00 – 16.30 น.)* 

IX. ตลุาคม: การตรวจสอบส าหรับ ATTA - Travelife Partner Level 

X. 6 – 8 พฤศจกิายน : รางวลั / โปรโมชัน่ WTM 2023 ** 

XI. มนีาคม 2024: รางวลัและโปรโมชนัที ่ITB Berlin 2023** 
 

* แตล่ะสว่นงานจะไดรั้บการสนับสนุนโดย โคช้จาก ATTA - Travelife 

* *การเดนิทางและการเขา้รว่มการอบรม เป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั 
 
 

แนะน าผูฝึ้กสอนของคณุ 

 

 

การสมัมนาฝึกอบรมจัดขึน้ภายใตโ้ครงการ TOURLINK ซึง่ไดรั้บทนุสนับสนุนจาก EU SWITCH-Asia การฝึกอบรม

จะน าโดย Peter Richards ผูจ้ัดการ โครงการ TourLink คณุนธิ ิสบืพงษ์สงัข ์กรรมการผูจ้ัดการ และ Mr. Andrew 

Lewis ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดของ Nutty's Adventures 

 

คณุปีเตอร ์ รชิารด์ 
คณุปีเตอร ์ มปีระสบการณ์กวา่ 20 ปีในอนุภมูภิาคลุม่แมน่ า้โขง (GMS) โดย 

ท างานบนทางแยกของการทอ่งเทีย่วทีม่คีวามรบัผดิชอบและการพฒันา
ชุมชน ปีเตอรท์ างานในภาคเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชน กบัรฐับาล 
สมาคมการทอ่งเทีย่ว บรษิทัน าเทีย่วและมคัคเุทศก ์ชุมชนทอ้งถิน่ 
โรงแรมและรา้นอาหาร ทกัษะหลกั ไดแ้ก ่การพฒันาและการจดัการ
โครงการ การฝึกอบรม, อ านวยความสะดวกในการเป็นหุน้สว่นการ
เขา้ถงึตลาส าหรบัชุมชน และ SME; และการพฒันาและตรวจสอบ
มาตรฐานการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื Peter ไดร้บัหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษาใหก้บั
กลุม่ธุรกจิและ NGOs ในวงกวา้ง รวมถงึบทบาทโครงการระยะยาวของ UN 

และ EU  

Peter ส าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโทดา้นการจดัการการทอ่งเทีย่ว ทีม่ ี
ความรบัผดิชอบ และไดร้บัรางวลั UK ATHE Prize สาขา Best Postgraduate 

Student ประจ าปี 2016 
 

 

คณุนธิ ิ(นตัตี)้ สบืพงษส์งัข ์ 

คณุ นัตตีเ้ร ิม่อาชพีดา้นการทอ่งเทีย่วในปี พ.ศ. 2542 โดยจัดการลอ่งเรอืทอ่งเทีย่ว

ไปตามพืน้ทีต่ามทอ้งถิน่ตลอดเสน้ทางแมน่ ้าเจา้พระยา โดยยดึหลักการทอ่งเทีย่ว

โดยชมุชน และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งประโยชนใ์หแ้กทุ่กภาคสว่นผา่นการทอ่งเทีย่ว 
จากนัน้ไดท้ าท างานเป็นเวลาหลายปีในฐานะมคัคเุทศก ์

ใหก้บับรษัิททวัรร์ะหวา่งประเทศรายใหญ ่ในปี 2546 เขาไดก้อ่ตัง้ Ayutthaya Boat 

& Travel โดยอทุศิตนเพือ่การทอ่งเทีย่วอยา่งมคีวามรับผดิชอบและน าประโยชนม์า

สูผู่ค้น 

ในพืน้ทีท่อ้งถิน่ ในปี 2014 ด าเนนิการจัดตัง้ Nutty's Adventures เพือ่สง่เสรมิ CBT 

การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน  อยา่งมคีวามรับผดิชอบทัว่ประเทศไทย รวมถงึการ
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ทอ่งเทีย่วเพือ่คนทัง้มวล (Tourism For All) Nutty's Adventures ไดก้ลายเป็น 

พันธมติรของ Travelife ในปี 2558 ในระดบั Partner และ Travelife Certified ในปี 

2561 
คณุแอนดรวู ์ลอูสิ  

แอนดรวูม์ปีระสบการณ์ 50 ปีในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว เคยท างานในสหราช

อาณาจกัร. ฮอลแลนด ์เดนมารก์ และตลอด 30 ปีทีผ่า่นมา ณ ประเทศไทย เขามี

ประสบการณ์ในหลายแงม่มุในอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และเชือ่มัน่เสมอวา่จะ

สามารถเป็นพลังงานบวกในโลกได ้นอกจากนีเ้ขายงัยดึมัน่ ในแนวคดิการใชช้วีติ

อยา่งยัง่ยนื และเชือ่มัน่อยา่งแรงกลา้วา่ การทอ่งเทีย่ว จะตอ้งมคีวามยัง่ยนืมากขึน้

เพือ่ทีจ่ะอยูร่อด และกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

เขาเป็นผูจ้ัดการดา้นความยัง่ยนืของ Nutty's Adventures ตัง้แตปี่ 2015 และได ้

แนะน าบรษัิทด าเนนิปฎบิตักิารพันธมติรและไดรั้บประกาศนยีบตัรการรับรอง 

 

 

 


