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ຄໍານໍາ 
ແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊສໍາລັບ ປີ 2015 – 2020 ສະບັບນ້ີ 

ເປັນເອກະສານທ່ີສໍາຄັນທ່ີສະແດງເຫັນເຖີງຜົນງານອັນຜ້ົນເດັນຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະ 
ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສ່ົງເສີມການຕະຫຼາດ 
ລວມທັງການຈັດການທາງດ້ານຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ເປ້ົາໝາຍໃນການສ້າງປ້ືມຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວນ້ີແມ່ນເພ່ືອເປັນແຜນແມ່ບົດໃນການໂຄສະນາ 
ແລະ ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ. 

 

ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວນ້ີແມ່ນໂດຍອ່ີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈ່ີງຂອງວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ
ພາຍໃນແຂວງແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາເຖີງປະຈຸບັນ. ສໍາລັບສະບັບປີ 2015 -2020 ນ້ີ 
ແມ່ນໄດ້ກໍານົດເຮັດຕາມຫັຼກວິຊາການພ້ືນຖານດ້ານການຕະຫຼາດເພ່ືອຊອກວິຖີທາງມາພັດທະນາວຽກງານທ່
ອງທ່ຽວໂດຍເນ້ັນໃສ່ວຽກງານການຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ. ວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ 
ສ່ົງເສີມການຕະຫຼາດແມ່ນວຽກງານໜ່ືງທ່ີເປັນມາກຫົວໃຈຂອງວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ. ຕິດພັນ ແລະ 
ປ່ິນອອ້ມກັບຫຼາຍຂະແໜງການໂດຍກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ ລວມທັງພັກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ. 
ໃນປ້ືມເຫ້ັຼມນ້ີຈະກໍານົດການວິເຄາະກຸ່ມຕະຫຼາດປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, 
ວິເຄາະການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ, ວິໄສທັດ ແລະ 
ຈຸດປະສົງການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊ, ຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ, ແຜນງານການຕະຫຼາດ ແລະ 
ກິດຈະກໍາ, ການສຶກສາ ແລະ ການວິເຄາະ - ວິໄຈກຸ່ມຕະຫຼາດເປ້ົາໝາຍ, ການວິເຄາະ - 
ວິໄຈຄຸນລັກສະນະຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການວິເຄາະ - ວິໄຈຄວາມເພ່ີງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, 
ການວິເຄາະ - ວິໄຈພຶດຕິກໍາຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການວິເຄາະ - ວິໄຈຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, 
ການວິເຄາະ - ວິໄຈລາຍຈ່າຍ, ການວິເຄາະ - ວິໄຈການຮ່ົວໄຫຼຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ,  ການວິເຄາະ - 
ວິໄຈຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ 
ເຂ້ົມແຂງໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕີບັດກິດຈະການການຕະຫຼາດ, ການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານຕ່າງໆ, ແລະ 
ການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລ່ກປ່ຽນ. 
ເຊີງທຸກໆວຽກງານແມ່ນຈະເປັນໄປຕາມຂ້ັນຕ່ອນຢ່າງລະອຽດອອ່ນ. 

 

ພະແນກຖະແຫ່ຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງອຸດົມໄຊຂໍສແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍີງມາຍັງກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ 
ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານເພ່ືອສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນສູນກາງ 
ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນທາງດ້ານວີຊາການເຮັດໃຫ້ປ້ືມຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດນ້ີໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. 
ເຖີງວ່າເນ້ືອໃນເອກະສານຂ້ໍມູນບາງຈໍານວນຍັງບ່ໍຄົບບ່ໍຖ້ວນຕາມລະດັບຂາດໝາຍ, 
ພວກເຮົາຍັງຈະສືບຕ່ໍປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງໃຫ້ທັນກັບສະພາບເຫດການ ການພັດທະນາຕ່ໍໆໄປ 
ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. 

 

ຂ້າພະເຈ້ົາຫວັງຢ່າງຍິງວ່າປ້ືມຍຸດທະສາດຫົວນ້ີະຊ່ວຍຕອບສະໜອງຂ້ໍມູນການຕະຫຼາດ, 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈ່ີງ, ຂ້ັນຕ່ອນວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການວິເຄາະ - 
ວິໄຈວຽກງານການຕະຫຼາດ ທ່ີເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໃນຕ່ໍໜ້າ. 

     ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 
ແຂວງ 



ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວແຂວງອ�ດ�ມໄຊ ປະຈຈາປ� 2016 –

2020

1.  ສະຫ��ບ ແລະ ຕ�ລາຄາວຽກງານການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວໃນໄລຍະຜ�ານມາ:

ການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊໄດດເກ#ດຂຂດນພາຍໃນຕດວໄດດລາຍປ#ພພສດມຄວນ.  ມາຮອດປ#  1997
ຫດອງການທທອງ ທທຽວແຂວງໄດດສດາງຕຕດງຂຂດນຢທາງເປຕນທາງການ. ການທທອງທທຽວໃນໄລຍະນຕດນແມທນຍຕງຂາດ
ຫ�າຍປຕດໃຈທ#ທສພາຄຕນເຊຕທນວທາ  ຂາດດດານບ�ກຄະລາກອນ  -  ຄວາມຮຢດດດານພາສາຕທາງປະເທດຍຕງຕພທາ,  ບພທມ#
ປະສດບການດດານການທທອງທທຽວ,  ຂາດເຄຂທອງມຂອ�ປະກອນຮຕບໃຊດ,  ບພທມ#ເຄຂທອງເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະ
ໃໝທ.  ເຮດາສາມາດເວດດາໄດດວທາເປຕນວຽກໃໝທໜຂທງທ#ທມ#ຄວາມທດາທາຍຫ�າຍ.  ດຕທງນຕດນການຕະຫ�າດການ
ທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊໃນຊທວງໄລຍະນຕດນແມທນເກຂອບວທາບພທມ#ການເຄຂທອນໄຫວເລ#ຍ. 

ມາຮອດຊທວງປ#  2007  ເປຕນຕດດນມາ  ຫດອງການທທອງທທຽວໄດດຮຕບການສະໜຕບສະໜຢນຈາກ  ອດງການ
ພຕດທະນາແຫທງປະເທດເຍຍລະມຕນ  (Germen Development Service  ຫ�ຂ  DED).  ບຕນດາແຫ�ທງ
ທທອງທທຽວທ#ທສພາຄຕນໂດດເດຕທນຂອງແຂວງເລ#ທມມ#ການສພາຫ�ວດ  ແລະ  ພຕດທະນາເທຂທອລະກດາວ  ຄຽງຄຢທກຕບ
ວຽກງານການຕະຫ�າດໂດຍມ#ອາສາສະໝຕກເຍຍລະມຕນເປຕນຜຢດຊທວຍ,  ທຕງເປຕນທ#ທປປກສາ,  ທຕງເປຕນຄຢຝປກ.
ວຽກງານການຕະຫ�າດການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊໄດດເລ#ມມ#ການເຄຂທອນໄຫວເທຂທອລະກດາວ.  ເວບໄຊ
ການທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ  www.oudomxay.info ໄດດສດາງຂຂດນເພຂທອການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ

ສະເພາະ,  ໄດດມ#ການພຕດທະນາ,
ສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາຢທາງຕພທເນຂທອງ.
ສທວນການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ  -  ໄດດ
ຜດວພຕນກຕບບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທຕງ
ພາຍໃນ  ແລະ  ຕທາງປະເທດເພຂທອນພາ
ເອດາຂພດມຢນການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ
ແລະ  ລາຍການທທອງທທຽວທ#ທມ#ໃຫດ
ເຂດາເຈດດາລດງໂຄສະນາຊທວຍ ແລະ ເພຂທອ
ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງ
ອ�ດດມໄຊຫ�າຍຂຂດນ.  ພດອມກຕນນຕດນຍຕງໄດດ
ມ#ການຝປກອດບຮດມດດານວຽກງານການ

ຕະຫ�າດທທອງທທຽວ,ວຽກງານໂຄສະນາ  ແລະ  ການສດາງສລທງພລມໂຄສະນາເຊຕທນວທາ:  ການສດາງແຜນທ#ທ
ທທອງທທຽວຕດວເມຂອງ,  ການສດາງແຜນຜຕບ,  ໃບປລວ,  ໂພດສເຕ#,  ໂພດສກາດ  ແລະ  ອຂທນໆທ#ທເປຕນຜດນ
ປະໂຫຍດຕພທກຕບວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ. 

ໃນໄລຍະຜທານມາ ເຮດາສາມາດສະຫ��ບ  ແລະ ຕ#ລາຄາກທຽວກຕບວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຢຢທ
ແຂວງອ�ດດມໄຊຄຂ:  ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແມທນຍຕງບພທທຕນກວດາງຂວາງເນຂທອງຈາກພະນຕກງານນດອຍ,
ຄວາມຮຢດຄວາມສາມາດຕພທາ,  ຂາດປະສດບການດດານການຕະຫ�າດ, ຄວາມຮຢດດດານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ
ບພທມ#, ເຄຂທອງມຂອ�ປະກອນຮຕບໃຊດວຽກງານບພທພຽງພພ ຄຽງຄຢທກຕບງດບປະມານມ#ຂ#ດຈພາກຕດ ເຊ#ງເປຕນສາຍເຫດທ#ທ
ກພທໃຫດເກ#ດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງລດາຊດາ  ແລະ ບພທໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດເທດທາທ#ທຄວນ.  ເຖ#ງວທາຈະ
ເປຕນສະພາບເຊຕທນນ#ດ  ແຕທພະນຕກງານໝດດທ�ກຄດນກພທໄດດຕຕຕດງໃຈເອດາໃຈໃສທ,  ຊອກຮຢດຮພາຮຽນ,  ແລທກປທຽນ
ບດດຮຽນຖອດຖອນກຕບແຂວງອຂທນໆ ຫ�ຂ  ການທທອງທທຽວປະເທດເພຂທອນບດານ ເພຂທອນພາມາພຕດທະນາໃຫດເກ#ດ
ຜດນ.  ໃນໄລຍະຜທານມາ ເຖລງ ປະຈ�ບຕນ ຖດາທຽບໃສທກຕນແມທນມ#ການພຕດທະນາໄປໄກທສດມຄວນ ເພາະໄປ
ຕາມຍ�ກສະໄໝ ວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວປະຈ�ບຕນແມທນຖຂວທາດ#ຂຂດນຫ�າຍ  ໄດດມ#ການປຕບປ�ງຫ�າຍ
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ຢທາງ  ເຊຕທນວທາ:  ມ#ຫດອງຂພດມຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວ,  ສາມາດຜດວພຕນໂດຍກດງກຕບຕະຫ�າດທທອງທທຽວ
ພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດງທາຍຂຂດນດດວຍເຄຂທອງເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝ ຕດວຢທາງ.  ເວບໄຊ, ເຟດສບ�ກ,
ທລດເຕ#, ຢຢທຢບ ແລະ ແອບຕທາງໆ. ເຊ#ງສລທງເຫ�ດທານ#ດແມທນມ#ຜດນປະໂຫຍດຫ�າຍຕພທກຕບວຽກງານການຕະຫ�າດ.
ເຮດາສາມາດສະຫ��ບໄດດວທາ  ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງຜທານມາ  ແລະ  ປະຈ�ບຕນແມທນມ#ທທາ
ຂະຫຍາຍຕດວຂຂດນເລຂດອຍໆ ເຊ#ງສາມາດເຮຕດໃຫດນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດຮຢດຈຕກແຂວງ
ອ�ດດມໄຊຫ�າຍຂຂດນຖດາທຽບໃສທເມຂອກທອນ.

2. ວ(ເຄາະກ��ມຕະຫ�າດເປ�*າໝາຍ ແລະ ຄວາມຕ*ອງການຂອງຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວ.

• ການວລເຄາະກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ  ແລະ  ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດທທອງທທຽວ  ແມທນມ#ຄວາມ
ສພາຄຕນຫ�າຍຕພທກຕບທ�ກໆຫດວໜວຍທ�ລະກລດ  ລວມທຕງວຽກງານທທອງທທຽວ ເພາະວທາເພຂທອເປຕນການເຂດດາເຖ#ງ
ເຈາະຕດວຕະຫ�າດເປດດາໝາຍສະເພາະ ແລະ ສາມາດສປກສາຄວາມຕດອງການທ#ທແທດຈລທງຂອງຕະຫ�າດ ເພຂທອ
ສດາງຄວາມຍຂນຍດງໄລຍະຍາວ.  ກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ ຫ�ຂ  ກ�ທມນຕກທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ  (ນຕກທທອງທທຽວ
ເປດດດາໝາຍ) ຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊມ#ດຕທງນ#ດ: 

- ນຕກທທອງທທຽວໄທແບບຄາຮາວານລດດໃຫທຍ  (ກ�ທມໃຫທຍ) – Large  group  of  Thai  car
caravan 

- ນຕກທທອງທທຽວໄທຄາຮາວານ ບລກໄບ - Big bike caravan

- ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ ຄາຮາວານລດດໃຫທຍ - large group of Chinese car caravan

- ນຕກທທອງທທຽວແບບຄອຍຄດວ (ຍຢໂຮບ) – Family tour

- ນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດທາ - Back Packer 

- ນຕກທທອງທທຽວເປຕນກ�ທມ - Group tour through travel agency

 ນອກຈາກກ�ທມເປດດາໝາຍຍທອຍຂດາງເທລງນ#ດແລດວ,  ກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍຫ�ຕກທ#ທເປຕນໝາກຫດວໃຈຂອງ
ການທທອງທທຽວແມທນບຕນດາບພລ#ສຕດທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເພາະວທາ  ເຂດາເຈດດາຈະເປຕນ
ໜວທຍງານໜຂທງທ#ທມ#ຄວາມສາມາດໃນການຈຕດການດດານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວສຢງ  (ມຂອາຊ#ບ)  ເພຂທອ
ດປງດຢດ  ແລະ ໂຄສະນາ ໃຫດນຕກທທອງທທຽວໃນທດທວໂລກໄດດຮຕບຮຢດເຖ#ງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ ແລະ ສດາງ
ຄວາມສດນໃຈໃຫດເຂດາເຈດດາຢາກມາສພາພຕດກຕບຕດວຈລທງ.  ໝາຍຄວາມວທາການຈຕດການດດານການຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວແບບນ#ດແມທນຜທານ 2 ຂຕດນຕອນ:

1).  ເຮດາຕດອງຊອກ ຫ�ຂ  ເຮຕດການຕະຫ�າດກຕບບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວພາຍໃນເພຂທອໃຫດເຂດາເຈດດາຊທວຍ
ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍລາຍການຜະລລດຕະພຕນຂອງເຮດາຕພທໃຫດນຕກທທອງທທຽວໂດຍກດງ.

2).  ບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວຈະເຮຕດການຕະຫ�າດກຕບບຕນດາກ�ທມຕະຫ�າດນຕກທທອງທທຽວເປດດາໝາຍຢຢທ
ຕທາງປະເທດໂດຍນພາໃຊດ ຫ�ຂ ຂາຍຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທມ#ຂອງເຮດາ ແລະ ສດທງນຕກທທອງທທຽວມາໃຫດ
ແບບເຄຂທອຄທາຍ.

• ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດທທອງທທຽວແມທນສລທງທ#ທນຕກທທອງທທຽວຕຕດງເປດດາໝາຍໄວດ.  ກອທນຈະນພາ
ຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໃດໜຂທງເຂດດາສຢທຕະຫ�າດ  ບພລລສຕດຕດອງສປກສາຄວາມຕດອງການ  ແລະ  ການ
ຕອບສະໜອງຂອງລຢກຄດາຕພທກຕບຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວໃຫດລະອຽດກທອນ.  ເຊ#ງນ#ດເອ#ດນວທາ  ການວລໄຈການ
ຕະຫ�າດ.  ການວລໄຈການຕະຫ�າດແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທສາມາດຊທວຍເຂດາເຈດດາໃຫດຮຕບຮຢດ  ແລະ  ເຂດດດາໃຈ
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ກທຽວກຕບສະພາບການຂອງທດອງຕະຫ�າດໃນປະຈ�ບຕນ. ທຕງເປຕນປຕດໃຈໜຂທງທ#ທຈະສາມາດຂະຫຍທາຍຕານທາງ
ການຕະຫ�າດ ແລະ ທຕງນພາຜະລລດຕະພຕນຕທາງໆເຂດດາສຢທຕະຫ�າດເທຂທອລະກດາວ. 

ຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດທທອງທທຽວຕພທແຂວງອ�ດດມໄຊທ#ທໄດດເກຕບກພາ ແລະ ເຫຕນວທາທ#ທທາແຮງ ແລະ
ສາມາດນພາມາໃຊດເປຕນຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວໄດດມ#ຄຂ: 

 ແຫ���ງທ�ອງທ�ຽວທາງວ,ດທະນະທຈາ: 1)  ບດານອາໂນວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາອາຄາ  2)  ບດານ
ຕາວເຊ#ວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາມດດງ  3)  ບດານຕະນອງປພວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາກປມມ�  4)  ບດານຍພດ
ວຕດທະນະທພາຊດນເຜດທາລຂດ 5) ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ ເມຂອງຫ�າ 6) ບພທນພດາອ�ທນ ເມຂອງຫ�າ.

 ແຫ��ງທ�ອງທ�ຽວທາງທຈາມະຊາດ: 1) ຖພດາຈອມອອງ 2) ເຂດແຫ�ທງທທອງທທຽວຕາດນພດາກຕດ - ລ#
ສອດນພດາກຕດຢພລະປາ 3) ຕາດນພດາແຮງ 4) ອທາງນພດາຫ#ນ.

 ແຫ��ງທ�ອງທ�ຽວທາງປະຫວ,ດສາດ: 1)  ພຢທາດໄຊມ�ງຄ�ນລຕດຕະນະມ#ທງເມຂອງ  2)  ອານ�ສາ
ວະລ#ລາວ - ຫວຽດ 3) ພຢເຊເບ ຫພພລພລຕະພຕນ ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

ຈພານວນແຫ�ທງທທອງທທຽວ ແລະ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ທ#ທກທາວມານ#ດແມທນໄດດເກຕບກພາຈາກນຕກທທອງທທຽວ
ທ#ທມາຢດຽມຢາມແຂວງອ�ດດມໄຊ  ເຊ#ງຖຂວທາແມທນຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດທທອງທທຽວແລດວ.  ແຫ�ທງ
ທທອງທທຽວສທວນໃຫທຍແມທນຍຕງບພທໄດດຮຕບການພຕດທະນາແຕທສພາພຕດສດາງຄວາມສດນໃຈໃຫດແກທຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວ.  ສະນຕດນຈລທງເປຕນທທາແຮງຂອງແຂວງທ#ທຈະສຂບຕພທພຕດທະນາ  ແລະ  ໂຄສະນາໃຫດເຂດດາເຖ#ງກ�ທມ
ຕະຫ�າດທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ ແລະ ສາມາດສດາງໃຫດແຂວງອ�ດດມໄຊເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍຂຂດນ.

• ແນວຄວາມຄລດຫ�ຕກດດານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ  ຕພທກຕບຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດທທອງທທຽວແມທນ
ເປຕນກພລະນ#ໜຂທງທ#ທຕດອງມ#ການມ#ສທວນຮທວມຈາກຫ�າຍພາກສທວນເພຂທອຄວາມດ�ທນດຽງ  ແລະ ສດມບຢນແບບ.
ຖຂວທາເປຕນວຽກໜຂທງທ#ທທດາທທາຍ. ເຊລງເຮດາສາມາດສະຫ��ບຄວາມຕດອງການແບບພຂດນຖານຂອງນຕກທທອງທທຽວ
ດຕທງລ�ທມນ#ດ:

-   ຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ  :  

ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານສ�ວນຕ�ວ

-ການພ,ດທະນາຕ�ນເອງ

-ການຊອກຮຮ*ຮຈາຮຽນ,  ປະສ�ບການ
ຊ�ວ(ດ.

-ຄວາມສະນ�ກສະໜານ, ຜ,ກຜ�ອນ.

- ຄວາມສ�ງຈຈາ.

ຄວາມຕ*ອງການໃຫ*ເຫ,ນຄ�ນຄ�າ
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- ຄ�ນຄ�າຂອງຕ�ນເອງ.

-ຖານະ.

-ການຮ,ບຮຮ*.

ຄວາມຕ*ອງການທາງສ,ງຄ�ມ

- ການຕ*ອນຮ,ບທ��ອ�ບອ��ນ.

-ຄວາມຮ,ກແພງ.

ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານຄວາມປອດໄພ

-ການຮ,ກສາຄວາມປອດໄພທ�ກດ*ານ.

-ການປ*ອງກ,ນ. 

ຄວາມຕ*ອງການທາງດ*ານກາຍຍະພາບ

- ຄວາມຕ*ອງການດ*ານອາຫານ
ແລະ ນຈ*າ.

-ສ�ຂະພາບທ��ດ�.

3. ວ(ເຄາະການແຂ�ງຂ,ນທາງດ*ານການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວ.

ສະພາບໃນປະຈ�ບຕນທ�ກໆທ�ລະກລດແມທນມ#ລຕກສະນະແຂທງຂຕນກຕນຂຂດນເລຂດອຍໆ.  ການຕະຫ�າດຖຂກຈຕດ
ເປຕນບດດບາດສພາຄຕນໜຂທງທ#ທຊທວຍໃຫດການດພາເນ#ນທ�ລະກລດຮຕບຜດນສພາເລຕຕດທາງດດານປະລລມານການຂາຍ
ແລະ  ຊທວຍໃຫດທ�ລະກລດມ#ຄວາມຍຂນຍດງ  ແລະ  ຂະຫຍາຍຕດວຂຂດນ.  ການຂາດການຈຕດການດດານການ
ຕະຫ�າດບພທໝາຍວທາທ�ລະກລດນຕດນບພທຮຕບຜດນສພາເລຕດ  -  ແນທນອນສພາເລຕດແຕທພພເອດາຕດວລອດເທດທານຕດນ  -  ຈພາ
ນວນປະລລມານທ#ທຂາຍນດອຍ - ບພທເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍ. ແຕທຖດາເຮດາເຮຕດການຕະຫ�າດດ# ນຕດນໝາຍຄວາມວທາ
ທ�ລະກລດຂອງເຮດາຈະກະໂດດຂຕດນຂຂດນໄວທຕງປະລລມານການຂາຍ ແລະ ຄ�ນນະພາບ.

ສະເພາະແຂວງອ�ດດມໄຊ  ເຊ#ງເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອຂອງລາວ  -  ເປຕນເສຕດນທາງຜທານສຢທບຕນດາ
ແຂວງພາກເໜຂອ  ແລະ  ປະເທດໄກດຄຽງ  (ໂດຍຜທານແຂວງອຂທນໆ)  ເຊຕທນວທາ:  ປະເທດຫວຽດນາມ,
ປະເທດຈ#ນ  ແລະ  ປະເທດໄທ.  ການທທອງທທຽວບພທວທາຈະເປຕນລະຫວທາງປະເທດ,  ລະຫວທາງແຂວງ,
ລະຫວທາງເມຂອງ,  ລະຫວທາງບດານ,  ລະຫວທາງພຂດນທ#ທ  ແລະ  ລະຫວທາງສະຖານທ#ທ  ລດວນແລດວແຕທມ#ການ
ແຂທງຂຕນ ແລະ ສຢດຊດນໃຫດເຂດຕດວເອງມ#ຈພານວນຕດວເລກນຕກທທອງທທຽວ ແລະ ມ#ລາຍຮຕບເພ#ທມຂຂດນ.  

• ບຕນດາແຂວງໃກດຄຽງທ#ທມ#ລຕກສະນະການແຂທງຂຕນດດານການທທອງທທຽວ  ຫ�ຂ  ຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງ
ແຂວງອ�ດດມໄຊມ#ຄຂ: 

1)ແຂວງຫ�ວງພະບາງ
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2)  ແຂວງຫ�ວງນພດາທາ 

3) ແຂວງໄຊຍະບຢລ#

4) ແຂວງຊຽງຂວາງ

5) ແຂວງບພທແກດວ 

6)ແຂວງຜດດດງສາລ#

7)  ຫ�ຂບຕນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕດຂອງລາວ.

     ແຕທລະແຂວງແມທນມ#ຄ�ນລຕກສະນະພລເສດດດານການທທອງທທຽວທ#ທແຕກຕທາງກຕນຂອງໃຜລາວ 

ແຕທການທ#ທຈະດປງດຢດຕະຫ�າດທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫ�າຍຂຂດນ ແມທນຂຂດນກຕບແຫ�ທງທທອງທທຽວ 

ຫ�ຂ  ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວວທາເດຕທນສພາໃດ ມ#ອຕນໃດເປຕນທ#ທຈຕບໃຈໜດາສດນໃຈ ແຕທ ສລທງທ#ທຂາດບພທໄດດນຕດນ

ແມທນການຕະຫ�າດທ#ທດ# ການໂຄສະນາໃຫດເປຕນທ#ທໜດາສດນໃຈ, ຈະເຮຕດແນວໃດຈລທງຈະດປງຕະຫ�າດມາໄດດ, 
ຈະເຮຕດແນວໃດ

ໃຫດນຕກທທອງທທຽວຢາກມາທທຽວແຂວງຂອງຕດນເອງ.  ຈະເຮຕດແນວໃດຈປທງຈະແຂທງຂຕນກຕບບຕນດາແຂວງ  ຫ�ຂ
ບຕນດາປະເທດໄດດ.  ນຕດນເຮດາຕດອງມ#ການວລເຄາະ  -  ວລໄຈດດານການຕະຫ�າດ,  ດດານດ#ດດານອອທນຂອງ
ຕດນເອງ.  ຈ�ດໃດທ#ທແຂວງອຂທນຍຕງບພທມ#,  ຈ�ດໃດທ#ທຈະສາມາດຂາຍໄດດ,  ພະຍາຍາມເຮຕດໃຫດຕທາງຈາກໝຢທ  ຖດາ
ວທາມ#ຈ�ດພລເສດຄຂກຕນ  ນຕກທທອງທທຽວກພທບພທຢາກເບ#ທງອ#ກ.  ຕດອງມ#ການວທາງແຜນພຕດທະນາລວມທຕງການ
ຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫ�າດທ#ທດ#ເຮດາຈຂທງຈະສາມາດແຂທງຂຕນກຕບບຕນ ດາແຂວງອຂທນໄດດ.  ເຊ#ງຈ�ດນ#ດ
ແມທນມ#ຄວາມທດາທາຍຫລາຍຕພທກຕບວຽກງານທທອງທທຽວໂດຍສະເພາະໜວຍງານຮຕບຜລດຊອບການ
ຕະຫ�າດທທອງທທຽວ.  ນອກຈາກນຕດນຍຕງຈພາເປຕນທ#ທຈະຕດອງມ#ການສປກສາ,  ການທຕດສະນະສປກສາ,  ການ
ຊອກຮຢດຮພາຮຽນ, ການເດ#ນທາງຊອກຫາປະສດບການ, ການປະຊາສພາພຕນທ#ທດ#,  ການສຂທສານຜດວພຕນ ແລະ
ການປທຽນແປທງແນວຄລດເກດທາສຢທອຕນໃໝທ.  ແມທນສ#ທງທ#ທບຕນດາພະນຕກງານຮຕບຜລດຊອບດດານການຕະຫ�າດ
ຄວນເອດາໃສທ. ຖດາບພທມ#ການພຕດທະນາຕດນເອງຈຕກປ#ກພທຄຂເກດທາ. 

• ຕ�ວຢ�າງ  : ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຂດາງລ�ທມນ#ດແມທນເປຕນທທາແຮງດດານການທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມ
ໄຊທ#ທຈະສາມາດແຂທງຂຕນ,  ຍາດແຍທງເອດານຕກທທອງທທຽວກຕບບຕນດາແຂວງອຂທນເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ ແລະ
ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວໃຫດມາອ�ດດມໄຊຫ�າຍຂຂດນ.  ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວເຫ�ດທານ#ດແມທນໄດດຮຕບການ
ພຕດທະນາລດງທປນຈາກທາງພາກເອກະຊດນ  ຕ�ວຢ�າງ: ລ#ສອດນພດາກຕດຍພລະປທາ  ແມທນໜຂທງສະຖານທ#ທ
ທທອງທທຽວທ#ທສວາຍງາມ  ແລະ  ໂດດເດຕທນທ#ທສ�ດຢຢທທາງພາກເໜຂອເຊ#ງເປຕນສະຖານທ#ທໜດາທທອງທທຽວຫລາຍ
ແລະ ນ#ດກພທແມທນຈ�ດໜຂທງທ#ທຈະຕ#ຕະຫ�າດທທອງທທຽວ ແລະ ດປງດຢດໃຫດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວຫ�າຍ ແລະ ມ#
ຄວາມຍຂນຍດງ.

   1).  ແຫ�ທງທອທງທທຽວທພາມະຊາດຖພດາຈອມອອງ  (ດລນແດນແຫທງຖພດາ)  ຕຕດງຢຢທບາດນຈອມອອງ,ເມຂອງໄຊ,
ແຂວງອ�ດດມໄຊ ເຊ#ງເປຕນຖພດາທ#ທໃຫທຍ ແລະ ມ#ຄວາມຍາວທຕງໝດດ 18 ກລໂລແມດດ. 

               ຖພດາຈອມອອງ ນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດ          ນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ       ວລຖ#ຊ#ວລດຂອງເຜດທາກປມມ�
ບດານຈອມອອງ
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2). ລ#ສອດນພດາກຕດ ຢພລະປາ ເປຕນລ#ສອດການທທອງທທຽວແບບຄດບວດງຈອນ ມ#ຫລາກຫ�າຍກລດຈະກພາ
ທທອງທທຽວທ#ທເປຕນໜດາສດນໃຈໃຫດແກທບຕນດານຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເຊຕດທນວທາ: 

         ລາຍການຢທາງປທາ                          ລາຍການຂ#ທຊດາງ                              ລາຍການ
ປລທນຜາ

   

        

             ລາຍການຂ#ທສະລ#ດງ                     ລາຍການນອນເຮຂອນຕດດນໄມດ                    ລາຍການ
ຂ#ທລດດຖ#ບ

                 

            

           ລາຍການ ນອນເຕຕດນ                          ລາຍການລອຍນພດາ                    ວຕນນະຄະດ#ຊນ
ເຜດທາກປມມ� 
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 ລາຍການຍທາງຂດວອຢທເທລງຕດດນໄມດ                 ລາຍການໂຮມສເຕກປມ�                       ລາຍການຂ#ທລດດ
ສະກ�ດເຕ#

3).  ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ  ຈຕດເປຕນທທາແຮງໜຂທງຕພທວຽກງານທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ  ແລະ  ທຕງເປຕນ
ປະຫວຕດສາດໜຂທງຂອງເມຂອງຫ�າ,  ແຂວງອ�ດດມໄຊ  ເຊ#ງມ#ປະຫວຕດອຕນລປກລຕບ,  ຍາວນານ  ແລະ  ໜດາ
ສດນໃຈ.  ວຕດດຕທງກທາວນ#ດເປຕນວຕດໜຂທງທ#ທມ#ຄວາມສຕກສລດ  ແລະ  ເປຕນທ#ທຍອມຮຕບ  ແລະ  ທ#ທເພ#ທງຂອງບຕນດາ
ຊາວພ�ດ ເຊ#ງສດາງຄວາມເພ#ທງພພໃຈຫ�າຍໃຫດແກທຄດນພາຍໃນ, ຕທາງແຂວງ ຕະຫ�ອດຮອດຄດນລທສທ#ທອາໄສຢຢທ
ຕທາງປະເທດ  ລວມທຕງນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດອ#ກດດວຍ.  ເວດດາເລຂທອງການທທອງທທຽວທາງສາສະໜາກພທບພທ
ນດອຍໜດາຈາກແຂວງອຂທນ.  ເຊ#ງສາມາດດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວທາງສາສະໜາເປຕນຈພານວນນຕບມຂດນຕບຫລາຍ
ຂຂດນ.

4. ວ(ໄສທ,ດ ແລະ ຈ�ດປະສ�ງການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວແຂວງອ�ດ�ມໄຊ.

- ວ(ໄສທ,ດ: 

ອລທງໃສທແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ ແຕທປ#  2016  – 2020  ແມທນ
ຈະສດາງໃຫດແຂວງອ�ດດມໄຊກທາຍເປຕນແຂວງທທອງທທຽວທ#ທໜດາສດນໃຈແຂວງໜຂທງໃນ ສ ປປ ລາວ, ໃຫດກທາຍ
ເປຕນແຂວງສ#ຂຽວ,  ໃຫດກທາຍເປຕນເມຂອງແຫທງມດນສະເໜທດດານການທທອງທທຽວວຕດທະນະທພາ,
ປະຫວຕດສາດ  ແລະ  ທພາມະຊາດ,  ໃຫດກທາຍເປຕນຈ�ດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວໜຂທງຢຢທ  ໃນ  ສ  ປປ
ລາວ,  ໃຫດກທາຍເປຕນຈ�ດແວທ  (ບພທແມທນຈ�ດຜທານອ#ກຕພທໄປ)  -  ໃຫດກທາຍເປຕນຈ�ດເຊຂທອມຕພທດດານການທທອງທທຽວ
ລະຫວທາງແຂວງ  ແລະ  ປະເທດເພຂທອນບດານໃກດຄຽງ.   ເມຂທອການທທອງທທຽວມ#ຄວາມຈະເລ#ນກດາວໜດາ,
ຈພານວນນຕກຕດວເລກສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂດນ  ແນທນອນເສດຖະກລດກພທຈະຂະຫຍາຍຕດວຄຽງຄຢທກຕນ
ຊ#ວລດການເປຕນຢຢທຂອງປະຊາຊດນ,  ຜຢດປະກອບການທ�ລະກລດທທອງທທຽວທ�ດດານກພທຈະດ#ຂຂດນ.  ອ#ກດດານໜຂທງ
ແມທນເພຂທອສດາງໃຫດວຽກງານການທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊມ#ຄວາມໝຕດນຄດງຍຂນຍດງຍາວນານ, ໃຫດກທາຍ
ມາເປຕນແຂວງເປດດາໝາຍດດານການທທອງທທຽວພາຍໃນ  ແລະ  ຕທາງປະເທດ  ທຕງສດາງໃຫດເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຂອງ
ບຕນດານຕກເດ#ນທາງໃນທດທວໂລກ.
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ສະໂລແກນຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊແມທນ (ເມ7ອງເໜ7ອ ທະເລໝອກ ຊ�ນເຜ��າ ພຮເຂ�າສຮງ). ເຖລງ

ວທາແຂວງອ�ດດມໄຊຈະເປຕນທາງຜທານຂອງບຕນດາແຂວງພາກເໜຂອລດງໃຕດ  ເຊຂທອມຕພທຈ#ນ,  ໄທ  ແລະ
ຫວຽດນາມ.  ແຕທທາງແຂວງກພທມ#ວລໄສທຕດທ#ທຈະພຕດທະນາການທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊໃຫດເປຕນເມຂອງ
ແຫທງມດນສະເໜທໜຂທງ.  ຖດາເວດດາໄປແລດວແຂວງອ�ດດມໄຊນ#ດແມທນດລນແດນທ#ທເຕຕມໄປດດວຍທພາມະຊາດພຢຜາ
ປທາໄມດ  ຫດວຍນພດາລພາທານ  ຄວາມອ�ດດມສດມບ�ນດດານຊຕບພະ  ຍາກອນທພາມະຊາດ  ແລະ  ສວາຍສດດ
ງດດງາມ, ຍຕງມ#ຄ�ນຄທາ ແລະ ຍຕງຮຕກສາໄວດຊຂທງອະລລຍະທພາອຕນເກດທາແກທຂອງບຕນດາເຜດທາຊດນ ທ#ທດພາລດງຊຂວລດຢຢທ
ຮທວມກຕນຢທາງອດບອ�ທນມາແຕທບຢຮານນະການ  ມ#ຕພານານແຫທງສລລະປະວຕດທະນະທພາຮ#ດຄອງປະເພນ#ທ#ທຫ�າ
ກຫ�າຍ.  ສະນຕດນ,  ສະຫ��ບໄດດວທາແຂວງອ�ດດມໄຊຍຕງມ#ທທາແຮງຫລາຍດດານທ#ທຈະສາມາດໂຄສະນາດປງດຢດ
ນຕກທທອງທທຽວ ແລະ ນຕກລດງທປນເຂດດາມາອ�ດດມໄຊ.

- ຈ�ດປະສ�ງການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວແຂວງອ�ດ�ມໄຊ:

ຈ�ດປະສດງການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊແມທນເພຂທອເຮຕດໃຫດວຽກງານທທອງທທຽວຂອງ
ແຂວງຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໄປໃນທາງທ#ທຖຂກຕດອງ, ຄທອງແຄດວ  ແລະ  ມ#ຄວາມຍຂນຍດງ.  ທ�ກໆກລດຈະການລດວນ
ແລດວແຕທມ#ຈ�ດປະສດງ ແລະ ເປດດາໝາຍຂອງໃຜລາວ,  ແຕທຈະຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ ຫ�ຂ ບພທ,  ຈະໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດ
ຫລຂບພທ  ນຕດນແມທນຂຂດນກຕບຜຢດບພລລຫານ  -  ຜຢດຈຕດການ  -  ຜຢດຮຕບຜລດຊອບ.  ສະນຕດນ,  ຈ��ດປະສດງການຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວນ#ດ  ແມທນຖຂກຍດກຂຂດນມາໂດຍພຂດນຖານຄວາມຕດອງການຢາກໃຫດການທທອງທທຽວມ#ຄວາມກດາວໜດາ
ເພຂທອໄປໄລທທຕນກຕບແຂວງອຂທນ  ແລະ ປະເທດອຂທນໆໃນໂລກ ໃຫດທຕນກຕບຍ�ກໂລກໃນປະຈ�ບຕນ.  ໃຫດຊາວໂລກ
ຮຕບຮຢດວທາແຂວງອ�ດດມໄຊເປຕນແຂວງໜຂທງໃນ  ສ  ປປ  ລາວ  ທ#ທເປຕນໜດາທທອງທທຽວອ#ກແຫທງໜຂທງ.  ເມຂທອການ
ທທອງທທຽວມ#ການຂະຫຍາຍຕດວ ໂອກາດໃນການພຕດທະນາສດາງສາປະເທດຊາດ,  ວຽກງານເສດຖະກລດ  -
ສຕງຄດມກພທຈະມ#ການເຕ#ບໂຕພດອມໆກຕນ  -  ຊ#ວລດການເປຕນຢຢທຂອງປະຊາຊດນດ#ຂຂດນ  -  ມ#ຮອຍຍ#ດມ  -  ມ#ຄວາມ
ເບ#ກບານມທວນຊຂທນ.  ສະນຕດນຈ�ດປະສດງຫ�ຕກໃນການທ#ທຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວໃຫດມ#ຄວາມ
ຍຂນຍດງ ແລະ ໄປໄດດດ#ແມທນໄດດກພານດດບາງຈ�ດຄຂດຕທງລ�ທມນ#ດ: 

1. ສດາງລາຍຮຕບເພ#ທມຈາກນຕກທທອງທທຽວ/ຕພທຫດວຄດນ.  (ຈະເຮຕດແນວໃດໃຫດນຕກທທອງທທຽວຈທາຍເງ#ນ
ຫລາຍຂຂດນ,  ໝາຍຄວາມວທາຕດອງມ#ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວທ#ທໜດາສດນໃຈ,  ແຫ�ທງທທອງທທຽວທ#ທ
ສວາຍງາມ,  ອາຫານພຂດນບດານ,  ການຜະລລດເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ  -  ຂອງທ#ທລະລປກ  ແລະ  ອຂທນໆທ#ທ
ເຂດາເຈດດາຢາກຮຢດຢາກສພາພຕດ).

2. ສດາງໄລຍະການພຕກແຮມຂອງນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫລາຍຂຂດນ. 

3. ເຮຕດໃຫດກທາຍເປຕນແຂວງໜຂທງທ#ທນຕກທທອງທທຽວມາຢດຽມຢາມ ແລດວ ຢາກມາອ#ກ. 

4. ສດາງໃຫດເປຕນເຂດພຂດນທ#ທທທອງທທຽວໄດດທ�ກລະດຢການ (ສພາລຕບບາງກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ). 

5. ສດາງໃຫດແຂວງອ�ດດມໄຊກທາຍເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຫລາຍຂຂດນ  -  ກທາຍເປຕນເມຂອງແຫທງມດນສະເໜທໃຈກາງພາກ
ເໜຂອຂອງລາວ. 

6. ສດາງໃຫດຈພານວນຕດວເລກນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂດນເລຂດອຍໆ.

ອ#ກຢທາງໜຂທງ, ຖດາບພທມ#ຈ�ດປະສດງ ກພທຈະບພທມ#ການແຂທງຂຕນ ຖດາບພທມ#ການແຂທງຂຕນ ກພທຈະບພທມ#ການພຕຕດທະນາ
ສະນຕດນ,  ເຮດາຈປທງກພານດດຈ�ດປະສດງການຕະຫ�າດທທອງທທຽວນ#ດຂຂດນເພຂທອເປຕນບອທນອລທງໃນການທ#ທຈະພຕດທະນາ
ວຽກງານການທທອງທທຽວໃຫດມ#ຄວາມຈະເລ#ນກດາວໜດາ ເພຂທອແຂທງຂຕນກຕບຜຢດອຂທນໆ.
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊນ#ດແມທນເພຂທອສະໜອງຄວາມຮຢດ

ພຂດນຖານກທຽວກຕບການວລເຄາະ  -  ວລໄຈສະພາບການທທອງທທຽວ,ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ,  ເຄຂທອງມຂການ
ຕະຫ�າດ,  ວລທ#ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໂດຍພຂດນຖານ,  ແນວຄວາມຄລດຕທາງໆກທຽວກຕບສະພາບການທທອງທທຽວ
ໃນຍ�ກປະຈ�ບຕນທ#ທສາມາດນພາໃຊດເຂດດາໃນການຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວໃຫດໄປໄດດດ#
ລວມທຕງ ການພຕດທະນາຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຕທາງໆຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊ. 

5. ຍ�ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ກ(ດຈະກຈາ:

5.1. ຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດ.

ການກພານດດຍ�ດທະສາດແມທນເລ#ທມຕດດນຈາກການວລເຄາະ -  ວລໄຈດດານສະພາບແວດລດອມ ຫ�ປ  ສະພາບ
ລວມ (ຜດນກະທດບ, ການສະໜອງ ແລະ ການຕອບຮຕບ) ຢຢທພາຍໃນ ແລະ ຈາກພາຍນອກ. ຍ�ດທະສາດ
ການຕະຫ�າດ  ຫ�ຂ  ແຜນການຕະຫ�າດແມທນການກພານດດຂພດມຢນທ#ທລະອຽດແນທນອນກທຽວກຕບສລທງທ#ທຈະລດງມຂ
ປະຕລບຕດຕດວຈລທງສະເພາະແຕທລະໄລຍະເພຂທອໃຫດບຕນລ�ຕາມຈ�ດປະສດງເປດດາໝາຍທ#ທຕຕດງໄວດ. ຍ�ດທະສາດການ
ຕະຫ�າດຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊແຕທ  2016 -2020 ແມທນຈະເນຕດນໃສທການພຕດທະນາແຫ�ທງທທອງທທຽວທ#ທເປຕນ
ວທາມ#ທທາແຮງ,  ການສດທງເສ#ມໂຄສະນາ,  ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວສະເພາະ  ແລະ  ການສດທງເສ#ມການ
ທທອງທທຽວແບບເຊຂທອມຕພທ  -  ຈ�ດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວ,  ຈາກຈ�ດໜຂທງຫາຈ�ດໜຂທງ  -  ຜດນສພາເລຕດ
ໜຂທງ ຫາ ຂຕດນຕພທໆໄປ. 

           ອ�ງປະກອບຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດຫ�,ກທ��ຈະຕ*ອງປະຕ(ບ,ດແມ�ນ ອ�ງປະກອບ   4
Ps   ຄ7  :

1. ຜະລ(ດຕະພ,ນ (Product)

ຖດາເວດດາເຖລງການທທອງທທຽວແລດວກພທແມທນຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ  ລວມທຕງແຫ�ທງທທອງທທຽວ,
ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປ#ດບພລລການ,  ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາຕທາໆ,  ວຕດທະນະທພາ ແລະ ປະຫວຕດສາດ ລດວນ
ແລດວແຕທແມທນຜະລລດຕະພຕນທ#ທສາມາດຂາຍ ແລະ ສດາງລາຍຮຕບໄດດ.  ເຊລງນຕກທທອງທທຽວທ#ທມາທທຽວແມທນ
ຈະໃຊດບພລລການ  ຫ�ຂ  ຊຂດຜະລລດຕະພຕນທ#ທເຫຕນຄ�ນຄທາໄດດ,  ຄວາມເພ#ງພພໃຈແມທນຕດວວຕດແທກ.  ສະນຕດນ
ຜະລລດຕະພຕນແມທນອຕນດຕບແລທກທ#ທຕດອງໃຫດໄດດມາດຖານ  ແລະ  ມ#ຄ�ນນພາບ.  ໂດຍຫ�ຕກການແລດວ
ຜະລລດຕະພຕນແມທນມ#  5  ລະດຕບ  ການວຕດແທກທ#ທແຕກຕທາງກຕນຄຂ:  ຜະລລດຕະພຕນຫ�ຕກ,  ຜະລລດຕະພຕນ
ທດທວໄປ,  ຜະລລດຕະພຕນທ#ທຂາດຄະເນໄດດ,  ຜະລລດຕະພຕນເພ#ທມ  ແລະ  ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງຂອງ
ຕະຫ�າດ. 

- ຜະລ(ດຕະພ,ນຫ�,ກ: ແມທນຜະລລດຕະພຕນພຂດນຖານຄວາມຕດອງການຫ�ຕກຂອງລຢກຄດາທ#ທພພໃຈຕພທກຕບ
ຜະລລດຕະພຕນ ແລະ ການບພລລການ  ຕດທວຢທາງ:  ນຕກທທອງທທຽວຢາກໄປຖພດາຈອມອອງ ເຊ#ງຖພດາຈອມ
ອອງແມທນຜະລລດຕະພຕນຫ�ຕກຂອງເຂດາເຈດດາ.

- ຜະລ(ດຕະພ,ນທ��ວໄປ: ແມທນຜະລລດຕະພຕນອ#ກແບບໜຂທທງເຊ#ງບຕນຈ�ລຕກສະນະ/ຄ�ນລຕກສະນະ
ພລເສດທ#ທຈພາເປຕນຕພທຈ�ດປະສດງ  ເຊ#ງ  ເປຕນຜະລລດຕະພຕນທດທວໄປອອດມຂດາງທ#ທສາມາດເຮຕດໃຫດນຕກ
ທທອງທທຽວເຫຕນໄດດ  ຕດທວຢທາງ  : ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ,  ອາຫານ,  ເຄຂທອງດຂທມ ແລະ ອຂທນໆທ#ທສາມາດສດາງ
ລາຍຮຕບໄດດ.

- ຜະລ(ດຕະພ,ນທ��ຄາດຂະເນໄວ*: ແມທນລຕກສນະການວາງຕດວ  ຫ�ຂ  ແນວຄວາມຄລດຂອງ
ປດກກະຕລຂອງລຢກຄດາ ຫ�ຂ ນຕກທທອງທທຽວທ#ທຄາດຂະເນຜດນໄດດຮຕບໄວດລທວງໜດາກທອນເຂດາເຈດດາຕດກລດງ ຊຂດ
ຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວ. 
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
- ຜະລ(ດຕະພ,ນເພ��ມ: ແມທນຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນສທວນເພ#ທມຂອງການບພລລການໃດໜຂທງທ#ທມ#ຈ�ດ

ເດຕທນທາງດດານໜດາຕາ,  ຜດນປະໂຫຍດ,  ຄ�ນລຕກສະນະພລເສດ  ຫ�ຂ  ການບພລລການທ#ທມ#ລຕກສະນະ
ແຕກຕທາງຈາກຄຢທແຂທງອຂນໆ.

- ຜະລ(ດຕະພ,ນທ��ເປ,ນທ�າແຮງ: ແມທນທ�ກໆການຂະຫຍາຍຕດວ ແລະ ສະພາບການປທຽນແປທງ
ຂອງຜະລລດຕະພຕນໃດໜຂທງ,  ເປຕນຜະລລດຕະພຕນທາງດດານບພລລການທ#ທສາມາດດປງດຢດລຢກຄດາ  ໃຫດມ#
ຄວາມສດນໃຈນອກຈາກຜະລລດຕະພຕນອຂທນໆ.

• ຕ�ວຢ�າງຜະລ(ດຕະພ,ນການທ�ອງທ�ຽວ (ການບຈລ(ການໂຮງແຮມ)

ຜະລລດຕະພຕນຫ�ຕກ:                 ພຕກຜທອນ

ຜະລລດຕະພຕນທດທວໄປ: ຕປກ ແລະ ຫດອງເຊດທາ

ຜະລລດຕະພຕນທ#ທຄາດຄະເນໄວດ: ຕຽງນອນ, ສະບຢ ແລະ ຜດາອາບທ#ທສະອາດ

ຜະລລດຕະພຕນເພ#ທມ: ໂທລະສຕບ, ໂທລະທຕດ, ແສມພຢ ແລະ ດອກໄມດຫອມ
ແລະ ສດດ

ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງ: ອລນເຕ#ເນຕດ,  ວາຍຟາຍທ#ທສາມາດນພາໃຊດໃນແຕທລະ
ຫດອງ

2. ລາຄາ (Price)

ໂດຍທດທວໄປແລດວການວາງລາຄາແມທນອ#ງໃສທ  3  ເປດດາໝາຍຫ�ຕກຄຂ:  ການຄາດຄະເນຈພານວນ
ປະລລມານຂາຍ,  ຜດນກພາໄລ  ແລະ  ການວາງລາຄາຂອງຄຢທແຂງອຂທນໆ.  ເພຂທອໃຫດສພາເລຕດຕາມ  3
ເປດດາໝາຍຂດາງເທ#ງນ#ດ  ແມທນຕດອງຮຢດກພານດດການວາງລາຄາສລນຄດາໃຫດຖຂກຕດອງເໝາະສດມ,  ຄວາມ
ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ,  ສະພາບຄຢທແຂງໃນຕະຫ�າດ,  ລາຄາ,ຜະລລດຕະພຕນແຕທລະປະເພດ  ແລະ
ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃຫດຖຂກຕດອງສອດຄທອງກຕບລະບຽບກດດໝາຍ.  ນອກຈາກນຕດນການວາງລາຄາ
ແມທນຕດອງມ#ນະໂຍບາຍ/ການສດທງເສ#ມ ແລະ ສາມາດປທຽນແປທງລາຄາໄດດເຊຕທນ:  ການຂຂດນ ຫ�ຂ ລດງມຢນ
ຄທາ, ລາຄາດຽວ, ລາຄາລວມ, ການສດທງເສ#ມ -  ໂປ�ໂມຊຕນ ແລະ ການໃຊດຈທາຍເປຕນເງລນສດດ ຫ�ຂ ຕລດ
ໜ#ດ ຕດອງກພານດດເປຕນແຜນລະອຽດ.

ການວາງລາຄາທ#ທເໝາະສດມກຕບຜະລລດຕະພຕນທ#ທທ�ກຄດນຮຕບໄດດແມທນຄວາມຍຂນຍດງໄລຍະຍາວ
ແລະ ເປຕນແຫ�ທງນພາຜດນກພາໄລມາສຢທທ�ລະກລດ. 

3. ການສ��ງເສ�ມ /ໂຄສະນາ (Promotion)

ການສດທງເສ#ມ  ແລະ  ໂຄສະນາແມທນການສ�ທມໃສທການສດາງເງຂທອນໄຂໃຫດຜະລລດຕະພຕນ  ແລະ
ການບພລລການໃຫດເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກຂອງບຕນດາກ�ທມລຢກຄດາເປດດາໝາຍ  ແລະ  ຊຕກຊວນເຂດາເຈດດາໃຫດມ#ຄວາມ
ສດນໃຈໃນການຊຂດ.  ການສດທງເສ#ມ/ໂຄສະນາທຕງໝາຍເຖ#ງການດປງດຢດຈລດໃຈຂອງລຢກຄດາໄປໃນທາງທ#ທ
ຖຂກຕດອງ  ລວມທຕງຖດອຍຄພາທ#ທເໝາະສດມ  ເປຕນໜດາເຊຂທອຖຂ.  ຖດາການຕອບຮຕບຈາກລຢກຄດາມ#ລຕກສະນະ
ໄປທາງບວກ ກພທໝາຍຄວາມວທາ  ການໂຄສະນາອອກແແບໄດດດ#  ແລະ ການໂຄສະນາແມທນຖຂກກຕບ
ກ�ທມລຢກຄດາເປດດາໝາຍແລດວ. 
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
ຮຢບແບບໃນການໂຄສະນາທ#ທຖຂກຕດອງອາດຈະເປຕນ  ໜຕງສຂພລມ,  ວາລະສານ,  ວລທະຍ�,

ໂທລະພາບ, ການດານຂທາວ, ປດາຍໂຄສະນາຕາມທທອງຖະໜດນ, ໃບປ#ວ, ແຜນຜຕບ, ໂປດສເຕ# ແລະ
ອຂທນໆ ທ#ທສາມາດເຫຕນ ແລະ ຊອກໄດດງທາຍ.  ການໂຄສະນາທຕນກຕບເວລາ ໝາຍຄວາມວທາ:  ຖຂກຕດອງ
ກຕບເວລາທ#ທລຢກຄດາເປດດາໝາຍມ#ຄວາມສດນໃຈທ#ທສ�ດ,  ທຕນກຕບເວລາຢາກຮຢດຢາກເຫຕນ,  ຢາກເບ#ທງ,  ຢາກ
ອທານ, ຢາກຟຕງ, ຢາກຊດມການໂຄສະນາດຕທງກທາວ.

4. ສະຖານທ�� (Place)

ໂດຍທດທວໄປແລດວສະຖານທ#ທ/ບທອນບພລລການ/ບທອນຈພານທາຍແມທນຕດອງຕຕດງຢຢທຈ�ດທ#ທຊອກເຫຕນໄດດ
ງທາຍ ແລະ ຊອກຫາງທາຍ ຕດວຢທາງ:  ຕຕດງຢຢທເຂດທ#ທມ#ທທາແຮງດດານເສດຖະກລດ ແລະ ການຄດາຂາຍ, ມ#
ບອທນຈອດລດດທ#ທສະດວກສະບາຍ  ຖດາເປຕນຮດານຂາຍເຄຂທອງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ.  ການຕດບແຕທງ
ແມທນຕດອງອອກແບບໃຫດດ#ທ#ທສ�ດ,  ໃຫດມ#ສຕນຍາລຕກຕລດພຕນກຕບຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ.  ການຈຕດວາງ
ຜະລລດຕະພຕນທ#ທສວາຍງາມແມທນຄວາມປະທຕບໃຈຂອງລຢກຄດາ  ແລະ  ເຮຕດໃຫດເຂດາເຈດດາມ#ຄວາມ
ສດນໃຈໂດຍທຕນທ#ທ ແລະ ຍຕງດປງດຢດເຂດາເຈດດາຊຂດຜະລລດຕະພຕນດຕທງກທາວອ#ກດດວຍ.

ຖດາແມທນສະຖານທ#ທທທອງທທຽວແມທນຕດອງມ#ສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກ,  ຫດອງນພດາສາທາລະນະ
ທ#ທສະອາດ,  ບທອນຈອດລດດພຽງພພ,  ຖຕງຂ#ດເຫຍຂດອ,  ບທອນຜຕກຜທອນ,  ຫດອງອາຫານ  ຫ�ຂ  ບດານພຕກທ#ທ
ເໝາະສດມ. ສດາງໃຫດເປຕນສະຖານທ#ທທ#ທໜດາຢຢທ ໃຫດເປຕນສະຖານທ#ທສ#ຂຽວ ສະພາບແວດລດອມດ#. 

 ຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທມ#ບດດບາດສພາຄຕນຫ�າຍຕພທກຕບວຽກງານທ�ກຄດງເຂດ ແລະ
ໄດດກພານດດ 5 ຫດວຂພດເຕຕກນລກຍ�ດທະສາດໃໝທເພຂທອເຂດດາຊທວຍນຕກການຕະຫ�າດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ:

• 5 ຂ,*ນຕ�ອນແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທ��ໄດ*ກຈານ�ດ:

1. ການວລເຄາະສະຖານະການ  (  ວລເຄາະສະພາບການໂດຍລວມ  -  ວລເຄາະໂອກາດດດານ
ການຕະຫ�າດ).

2. ເປດດາໝາຍການຕະຫ�າດ  (ສລທງໃດທ#ທພວກເຮດາຢາກໃຫດສພາເລຕດ  -  ຊອກຫາຕະຫ�າດ
ເປດດາໝາຍ)

3. ຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດ (ພວກເຮດາຈະເຖລງຈ�ດນຕດນໄດດແນວໃດ).

4. ງດບປະມານ, ແຜນການ ແລະ ເວລາ (ງດບປະມານເທດທາໃດ - ວລທ#  - ກພານດດເວລາໃນການ
ຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ).

5. ການຄ�ດມຄອງ,  ການຈຕດການ ແລະ ການປທຽນແປທງ  (ຈະມ#ການຈຕດການແນວໃດ ແລະ ສລທງໃດຄວນ
ມ#ການປທຽນແປທງ).

ນ#ດແມທນ 5  ຂຕດນທພຕທອນຍ�ດທະສາດທ#ທຈະນພາມາຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດ  ເພຂທອໃຫດບຕນລ�ຕາມເປດດາຽາຍທ#ທໄດດກພານດດ
ໄວດ.

11



ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
• ຕ�ວຢ�າງ:  ບາງສະຖານທ��ທ�ອງທ�ຽວ  ຫ�7  ແຫ��ງທ�ອງທ�ຽວຫ�,ກທ��ເອ�າເຂ�*າໃນແຜນ

ຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວຂອງແຂວງມ�:

1. ຖພດາຈອມອອງ, ບດານຈອມອອງ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

2. ວຕດພະເຈດດາສລງຄພາ, ເມຂອງຫ�າ, ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

3. ອທາງນພດາຫ#ນ,  ສທວນກະສລກພາຜຕກປອດສານຜລດ,  ສທວນອທາງ�ທນ  ແລະ  ກລດຈະກພາລດຽງເຜ#ດທງ,ບດານຫດວຍ
ອ�ທນ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

4. ຕາດນພດາກຕດ - ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປທາ, ເມຂອງໄຊ, ແຂວງອ�ດດມໄຊ (ເຖລງວທາພາກເອກະຊດນສພາປະທານ
ແລດວ  ເຂດາເຈດດາມ#ແຜນການຕະຫ�າດຂອງເຂດາເຈດດາເອງ,  ແຕທວຽກງານການຕະຫ�າດຍຕງແມທນໜດາທ#ທ
ຂອງມະຫາພາກ  ແລະ  ຍຕງມ#ໜດາທ#ທຊທວຍກຕນດດານການໂຄສະນາເພຂທອດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວ  ຫ�ຂ
ຈພານວນນຕກທທອງທທຽວໃຫດເພ#ທມຂຂດນ. ຜດນໄດດຮຕບແມທນຂອງໝດດທ�ກຄດນ ແລະ ສດາງຊຂທສຽງໃຫດແຂວງ.

5. ພະທາດໄຊມ�ງຄ�ນລຕດຕະນະມລທງເມຂອງ  ຫ�ຂ  ພຢທາດ  (ເປຕນສຕນຍາລຕກ  ແລະ ໝາກຫດວໃຈຂອງແຂວງ
ອ�ດດມໄຊ  ເຊລງເປຕນແຫ�ທງທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທຍຕງບພທໄດດຮຕບການພຕດທະນາເທດທາທ#ທຄວນ  -  ຖດາຈະທຽບໃສທ
ແຂວງຫ�ວງພະບາງກພທປຽບເໝຂອນ ພຢສ# ແຕທຢາກໃຫດການພຕດທະນາເປຕນໄປໃນຮຢບບແບບນຕດນ - ດຕທງຄພາ
ເວດດາທ#ທວທາ ບພທຮອດພຢທາດ ແມທນບພທຮອດແຂວງອ�ດດມໄຊ). 

5.2. ແຜນງານການຕະຫ�າດ.

ໃນຂພດນ#ດແມທນຈະກພານດດຂພດຄວາມຄລດບາງຢທາງເພຂທອເປຕນການຕປກຕອງຂອງວຽກງານ  ຫ�ຂ  ແຜນ
ງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊເພຂທອເຂດດາໃນການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດແຕທ  2016 -2020  ຫ�ຂ
ໄລຍະຍາວ.  ເຊ#ງສາມາດເວດດາໄດດວທາເປຕນການພຕດທະນາວຽກງານການຕະຫ�າດໂດຍລວມມ#  4
ແຜທນງານຄຂ: ຜະລລດຕະພຕນ, ລາຄາ, ສະຖານທ#ທ ແລະ ການສດທງເສ#ມ. 

1. ຜະລ(ດຕະພ,ນທ�ອງທ�ຽວ: 

- ຈະປຕບປ�ງ ແລະ ອອກແບບ ຜະລລດຕະພຕນທ#ທມ#ຢຢທໃນປະຈ�ບຕນຄຂນໃໝທ ໂດຍອ#ງໃສທຮຢບຮທາງໜດາຕາ,
ລຕກສະນະພຂດນທ#ທ,  ສະຖານທ#ທເໝາະສດມ,  ຂະໜາດ  ແລະ  ການນພາໃຊດວຕດຖ�ດລບໃຫດຖຂກຕດອງກຕບ
ສະພາບແວດລດອມ ແລະ ຄວາມສດນໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ. (ລວມທຕງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ແລະ
ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາຕທາງໆ - ຜະລລຕະພຕນທທອງທທຽວ). 

- ເພ#ທມມຢນຄທາຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ  ບພທວທາຈະເປຕນສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປ#ດ
ບພລລການແລດວ,  ແຫ�ທງທທອງທທຽວ  ແລະ  ຜະລລດຕະພຕນຫຕດຖະກພາຕທາງໆ.  ການເພ#ທມມຢນຄທາແມທນ
ຕດອງມ#ການຢຕດງຢຂນ,  ຮຕບຮອງຈາກພາກສທວນທ#ທກທຽວຂດອງ  ຫ�ຂ  ອດງການຈຕດຕຕດງໃດໜຂທງ.  ຕ�ວຢ�າງ  :
ໂຮງແຮມງາມລາວເຊ#ງເປຕນຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໜຂທງດດານການບພລລການ  ແລະ  ໄດດຮຕບ
ການຢຕດງຢຂນໃຫດເປຕນ ໂຮງແຮມສ#ຂຽວ ອາຊຽນ.

- ການຫ�ດມຫພທຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ - ເຄຂທອງຫຕດຖະກພາທ#ທເປຕນເອກະລຕກຂອງແຂວງ.
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- ພຕດທະນາດດານການບພລລການໃຫດດ#ທ#ທສ�ດ ແລະ ຖຂກຕດອງຕາມຫ�ຕກການ.

2. ລາຄາ.

- ຈະປຕບປ�ງດດານການວາງລາຄາການບພລລການດດານການທທອງທທຽວຕທາງໆ ໃຫດເໝາະສດມ.

- ສປກສາຜດນສະທດອນ - ເຫດຜດນຂອງການປທຽນແປທງທາງດດານລາຄາໃນເຂດວຽກງານທທອງທທຽວ.

3. ສະຖານທ��: 

- ພວກເຮດາຄວນຂະຫຍາຍຕທານທາງການຕະຫ�າດສຢທແຂວງອຂທນໆ ຫ�ຂ ປະເທດເພຂທອນບດານໃກດຄຽງ.

- ສປກສາວລທ#ການປຕບປ�ງ  ແລະ  ພຕດທະນາສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ  -  ແຫ�ທງທທອງທທຽວໃຫດເໝາະສດມ
ແລະ ສດາງສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກໃຫດແກທນຕກທທອງທທຽວ. 

- ສດາງຫດອງວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍເຄຂທອງຫຕດຖະກພາ 8 ແຂວງພາກເໜຂອ.

- ສດາງຫດອງຂພດມຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວໃຫດເປຕນຫດອງຂພດມຢນ 8 ແຂວງພາກເໜຂອ.

4. ການສ��ງເສ�ມ/ໂຄສະນາ.

- ຂະຫຍາຍຕທານທາງການໂຄສະນາໃຫດກວດາງຂວາງເຊຕທນ:  ການໂຄສະນາຜທານໂທລະພາບ,
ໜຕງສຂພລມ, ວາລະສານ, ວລທະຍ�,  ເວບໄຊ, ເຟດສບ�ກ, ແຜທນຜຕບ, ປດາຍໂຄສະນາ, ໃບປ#ວ ແລະ
ການໂຄສະນາຜທານບພລລສຕດທທອງທທຽວຕທາງໆພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

- ສດາງຂະບວນການໂຄສະນາໂດຍຈຕດຕຕດງການຍທາງເພຂທອສ�ຂະພາບດດານການທທອງທທຽວ,  ຄາຮາວ
ານທທອງທທຽວ,  ການຈຕດງານເທດສະການທ#ທກທຽວພຕນກຕບວຽກງານທທອງທທຽວເພຂທອເປຕນການ
ໂຄສະນາ ສດທງເສ#ມໂດຍທາງກດງ.

- ສປກສາຕະຫ�າດທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ແລະ ການຈຕດການດດານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ
ໃຫດຖຂກຕາມຮຢບແບບ. ພວກເຮດາຄວນມ#ການໂຄສະນາ ແລະສດທງເສ#ມແບບໃດ - ວລທ#ໃດໃຫດໄດດຮຕບ
ໝາກຜດນຫ�າຍຂຂດນກວທາເກດທາ.

- ສດາງເຄຂທອການປະຊາສະພຕນໃຫດກວດາງຂວາງທຕງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.

• ກ(ດຈະກຈາດ*ານການຕະຫ�າດ   -   ການໂຄສະນາ  ( 2015   –   2020):

1. ຜະລລດສລທງພ#ມໂຄສະນາໂປດສເຕ# ຈພານວນ 7 ປະເພດ.

2. ຜະລລດແຜທນຜຕບ ຈພານວນ 3 ຊະນລດ - ຊະນລດລະ 3,000 ແຜທນ.

3. ຜະລລດປຂດມນພາທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊຈພານວນ 1,000 ຫດວ.

4. ໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນທາງ ວລທະຍ�,ວາລະສານ ແລະ ໜຕງສຂພລມ.

5. ຈຕດແຟມທ#�ບ  Famtrip  ລາຍການທທອງທທຽວ  3  ລາຍການ.  1)  ລາຍການທທອງທທຽວ  1
ວຕນຖພດາຈອມອອງ  2)  ລາຍການທທອງທທຽວຢທາງປທາ  2  ວຕນ  1  ຄຂນບດານຕະນອງປພ,  ເມຂອງ
ຫ�າ, 3) ລາຍການທທອງທທຽວວດງຈອນ 2 ວຕນ 1 ຄຂນ ຖພດາຈອມອອງ. 
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( ອ�ງປກອບ) ສ�ວນປະກອບແຜນງານການຕະຫ�າດ

* ກພານດດວລໄສທຕດ ແລະ    * ການກພານດດຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ   * ກພານດດບຕນດາຄຢທແຂທງ         * ກພານດດບ�ລລມະສລດຄວາມ   * ກພານດດ ດດານດ#, ດດານອອທນ * ກພານດດຍ�ດທະສາການ   * ເວລາ - ຂອບເຂດ       * ໂຄງຮທາງ
ການຈຕດຕຕດງ    * ກພານດດຮຢບ
   ແຜນງານ                 * ລະບ�ກ�ທມເປດດດາໝາຍ ແລະ ລຢກ   - ຄຢທແຂງຫ�ຕກ (Swot)          ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ         ໂອກາດ ແລະ ສລທງຂດທມຄຢທ       ຂາຍ                       ແລະ ຕດວວຕດແທກ       * ຮຢບແບບການ
ຄ�ດມຄອງ   ແບບການເງ#ນ
* ຮຢບແບບທ�ລະກລດ          ຄດາ         * ລາຍລະອຽດໃນການສະ     (Swot analysis)      * ໜວຍງານບພລລການໆຂາຍ* ທທາແຮງ ແລະ ຄວາມ      ແລະ ບພລລຫານ         
-  ໂຄງສດາງມຢນ   
* ຍ�ດທະສາດການ         * ຍຂນຍຕນຄວາມຕດອງການ         - ຄຢແຂທງຮອງລດງມາ               ໜອງ                      * ການສະເໜ#ການຂາຍ      * ສດາງແຮງຈຢງໃຈ ແລະ      ສທຽງ                      * ດດານ
ຊຕບພະຍາກອນ      ຄທາ ຫ�ຂ ຕດດນທປນ
   ເຂດດາຫາຕະຫຫ�າດ             ຂອງລຢກຄດາ                        (Swot)                    * ຍ�ດທະສາດດດານລາຄາ        ພລເສດ                        ຕດວຊ#ດວຕດດດານການຂາຍ  * ປຕດໃຈຜດນສພາເລຕດທ#ທ        ມະນ�ດ            
* ລາຍຮຕບຕພທປ#
- ກພານດດອ�ປະສຕກ              (ສຽງຕອບຮຕບຈາກລຢກຄດາ)                                     * ການກວດສອບຜະລລດ    * ຍ�ດທະສາດການເຂດດາຫາ    * ຍ�ດທະສາດກາເຄຂທອງໝາຍ  ສພາຄຕນ                  * ຮຢບແບບການ
ຄ�ດມຄອງ   - ກພາໄລ
- ຍ�ດທະສາດທ#ທເປຕນ                                                                               ຜະລລດຕະພຕນ                ຕະຫ�າດ                     - ສະໂລແກນ             * ແຜນລດງມຂຈຕດຕຕດງປະຕລ     ການບພລລຫານ ແລະ ວຕດ
* ຍ�ດທະສາດ
  ທາງເລຂອກ ຫ�ຂ ປທຽນແປທງໄດດ                                                                                                   - ກພານດດອ�ປະສຕກ            * ຍ�ດທະສາດການສດທງເສ#ມ  ບຕດການຕະຫ�າດຕດວຈລທງ     ທະນະທພາ             
ດດານການເງ#ນ
                           - ຍ�ດທະສາດທ#ທເປຕນທາງເລຂອກ ແລະ ໂຄສະນາ           (Marketing action  * ລະບດບການບພລລຫານທ�ລະ -ຄວາມຕດອງ
    ຫ�ຂ ປທຽນແປທງໄດດ                                            plan)                    ກລດ                         ການ
 - ຈ�ດປະສດງ / ເປດດາໝາຍ
 - ປຕດໃຈຜດນສພາເລຕດທ#ທສພາຄຕນ      -ການລດງທປນ
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ແຜນຍ�ທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ

ການສປກສາການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ

ວລໄສທຕດການ
ຕະຫ�າດ ແລະ 

ແຜນງານ

ການກພານດດ
ຕະຫ�າດ ແລະ ເປດດດາ
ໝາຍການຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວ

ການວລເຄາະດດານຄຢທ
ແຂທງດດານການ

ທທອງທທຽວ

ຜະລລດຕະພຕນ
ທທອງທທຽວທ#
ສະໜອງ

ການວທາງຕພາ
ແໜທງ ແລະ
ຍ�ດທະສາດ
ການຕະຫ�າດ

ການຕະຫ�າດ
ແລະ ຮຢບແບບ
ການຂາຍ -

ການບພລລການ

ເປ#ດຕດວ
ຜະລລດຕະພຕນ

ທທອງທທຽວ 

ໂຄງຮທາງການ
ຈຕດຕຕດງ

ການວລເຄາະ
ດດານການເງ#ນ

ເຕຕກນລກການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ

ການຕ(ດຕາມກວດກາ / ປະເມ�ນຜ�ນ /ການດ,ດແປ�ງແຫ*
ໄຂ
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- ນອກຈາກຈະມ�ແຜນງານລະອຽດແລ*ວ ຍ,ງໄດ*ກຈານ�ດສະພາບລວມດ,�ງນ�*: 

5.3. ກ(ດຈະກຈາການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວ:

ຂຕດນຕທອນແຜນກລດຈະກພາການຕະຫ�າດທທອງທທຽວທ#ທກພານດດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃນໄລຍະຍາວ  ແຕທນ#ດຫາປ#
2020 ແມທນອ#ທງໃສທ 4 ຂຕດນຕທອນພຂດນຖານດຕທງນ#ດ: 

1. ກ(ດຈະກຈາການວ(ເຄາະຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວ:
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ລະບດບແຜນງານ
ການຕະຫ�າດ

ລະບດບແຜນງານ
ການຕະຫ�າດ

ການໂຄສະນາ

ເຄຂທອງໝາຍການຄດາ/

ສຕນຍາລຕກສະເພາະ ການປະຊາສພາພຕນ

ການກພານດດລາຄາ

ຍ�ດທະສາດ

ການສດທງເສ#ມດດານການຂາຍ

ການຄດດນຄວດາ-ວລເຄດາວລໄຈ 

ສະພາບການຕະຫ�າດ

ການຂາຍ

ການກພານດດ ແລະ
ຈຕດວາງຜະລລດຕະພຕນ

ການຕະຫ�າດໂດຍກດງ

ການວລເຄາະດດານຄຢທແຂທງ
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- ກພານດດບຕນຫາສະພາບຕະຫ�າດ, ວລທ#ແກດໄຂ ແລະ ການສດາງໂອກາດ.

- ວລເຄາະກະແສທການຕະຫ�າດ - ກ�ທມນຕກທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ.

- ການກພານດດ ແລະ ວລເຄາະຄຢທແຂທງຫ�ຕກ ແລະ ທດທວໄປ.

2. ກ(ດຈະກຈາຍ�ດທະສາດການບຈລ(ການ ແລະ ການວາງແຜນການບຈລ(ການດ*ານທ�ອງທ�ຽວ:

- ກພານດດຈ�ດດ# ແລະ ຈ�ດອອທນດດານບພລລການ, ຂພດປຕບປ�ງ ແລະ ວລທ#ແກດໄຂ. ເຊຕທນວທາ: ການບພລລການ
ໂຮງແຮມເຂອນພຕກ, ໄກດນພາທທຽວ, ລດດຂດນສດທງ ແລະ ອຂທນໆທ#ທກທຽວພຕນກຕບວຽກບພລລການ.

- ກພານດດການບພລລການແຕທລະດດານໃຫດຖຂກຕດອງ - ຖຂກກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນດກທທອງທທຽວບພທ.

- ການສດາງແບບສອບຖາມກທຽວກຕບການບພລລການເພຂທອຊອກຫາຈ�ດດດອຍ.

- ການປຕບປ�ງແລະ  ພຕດທະນາດດານການບພລລການເຊຕທນວທາ:  ການຝປກອດບຮດມ,  ການທຕດສະນະ
ສປກສາ, ການແລທກປທຽນບດດຮຽນ ແລະ ຊອກຮຢດຮພາຮຽນອຂທນໆ.

3. ກ(ດຈະກຈາການຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວ: 

- ວລເຄາະຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດ - ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ.

- ການຜດວພຕນ  ແລະ ສະເໜ#ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວໃຫດແກທບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ
ແລະ ຕທາງປະເທດ.

- ການໂຄສະນາຜທານ ສຂທມທວນຊດນຕທາງໆ ເຊຕທນ: ອລນເຕ#ເນຕດ, ເຟດສບ�ກ,ທລດເຕ# ແລະ ຢຢທຢບ.

- ການຝປກອດບຮດມ.

4. ຄວາມພ*ອມໃນການຂາຍ ແລະ ການບຈລ(ການ: 

- ຝປກອດບຮດມດດານການຂາຍ ແລະ ການບພລລການ.

- ການຕລດຕາມກວດກາເພຂທອຄວາມພດອມ.

5.4. ກ(ດຈະກຈາການທ�ອງທ�ຽວ - ແຂວງອ�ດ�ມໄຊ: 
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ໝວດທ��   1. ສ,ນຍາລ,ກທ��ເປ,ນເອກະລ,ກສະເພາະແຂວງ Branding.

ແມທນການສດາງຊຂທ  -  ເຄຂທອງໝາຍໃຫດເປຕນເອກະລຕກ/ສຕນຍາລຕກສະເພາະ,
ພາບລຕກຂອງຜະລລດຕະພຕນ,  ຈ�ດ,  ພຂດນທ#ທ,  ເມຂອງ,  ແຂວງ ແລະ ປະເທດໃດ
ໜຂທງໃຫດມ#ເອກະລຕກສະເພາະ ໂດຍມ#ການໂຄສະນາ ເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ
ແລະ ດປງດຢດຕະຫ�າດ.

ສຕນຍາລຕກທ#ທເປຕນເອກະລຕກແມທນຊຂທໜຂທງ,  ຂພດກພານດດໜຂທງ,  ການອອກແບບໃດ
ໜຂທງ  ຫ�ຂ  ຮຢບແບບລດກສະນະສະເພາະຂອງຜະລລດຕະພຕນ  ແລະ  ການ
ບພລລການໃດໜຂທງຈາກບຕນດາຜຢດຈພານທາຍ,  ຜຢດຜະລລດ.  ອດງປະກອບຂອງ

ສຕນຍາລຕກແມທນການສພາພຕດດວຍສາຍຕາ ຫ�ຂ  ການນພາສດທງຂພດມຢນທາງປາກ ເພຂອທກພານດດ ແລະ ແຍກປະເພດຂອງ
ຜະລລດຕະພຕນ. ບຕນດາອດງປະກອບມ#ຄຂ: ເຄຂທອງໝາຍ, ສຕນຍາລຕກ, ລຕກສະນະ, ການຫ�ດມຫພທ ແລະ ຄພາຂດວນຂອງ
ຜະລລດຕະພຕນ.  ພວກເຮດາສາມາດເລຂອກບຕນດາອດງປະກອບຕທາງໆ ຂອງສຕນຍາລຕກເພຂທອເພ#ທມທະວ#ການສດທງເສ#ມ
ແລະ  ຊທວຍການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໃຫດມ#ຄວາມເຂຕດມແຂງ,  ເປຕນທ#ທນລຍດມ  ແລະ  ການເປຕນຄດບຄດາສາມະຄດມທ#ທບພທຄຂ
ໃຜ.ການສດາງສຕນຍາລຕກແມທນຕດອງອອກແບບໃຫດຫ�ຽບງທາຍ,  ເບ#ທງເຂດດາໃຈງທາຍ,  ສາມາດຮຕບຮຢດງທາຍ,  ຈດດຈພາໄດດ
ງທາຍ.

ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທ#ທເປຕນເອກະລຕກຂອງແຂວງ ແມທນ ວ,ດພຮທາດໄຊມ�ງຄ�ນ ລ,ດຕະນະມ(�ງເມ7ອງ
ເຊລງໄດດພາກຕນເອ#ດນວທາ  ພຮທາດ.  ສທວນສຕນຍາລຕກດດານຂພດຄວາມ  ຫ�ຂ  ເນຂດອໃນສະໂລແກນຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ

ແມທນ  “ ເມ7ອງເໜ7ອ ທະເລໝອກ ຊ�ນເຜ��າ  ພຮເຂ�າສຮງ” ເປຕນ
ຫຍຕງຈປທງໃຊດຊຂທນ#ດເພາະວທາ:  ແຂວງອ�ດດມໄຊຕຕດງຢຢທໃຈກາງພາກເໜຂອ  ເຊ#ງ
ເປຕນເສຕດນທາງເຊຂທອມຕພທສຢທບຕນດາແຂວງ ແລະ ປະເທດເພຂທອນບດານໄກດຄຽງ,
ທ�ກໆຍາມເຊດດາ ແຕທ ເດຂອນ ຕ�ລາ ຫາ ເດຂອນ ມ#ນາ ແມທນມ#ໝອກປດກຄ�ມ
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ທ#ທເຕຕມໄປດດວຍຄວາມສວາຍສດດງດດງາມ  ເໝຂອນດຕທງທະເລ  ເຊ#ງເອ#ດນວທາ  ທະເລໝອກ ແລະ ພດອມທຕງມ#ຫ�າຍ
ເຜດທາຊດນທ#ທດພາລດງຊ#ວລດແຕທກຕທາງກຕນຕາມເຂດພຢດອຍ

ນອກຈາກນຕດນ,  ແຂວງອ�ດດມໄຊຍຕງມ#ເອກະລຕກດດານອາຫານພຂດນເມຂອງ  (ເອາະລາມອ�ດດມໄຊ,  ແຈທວນພດາປຢ,
ເຂດດາປ�ດນນາແລ,  ໜຕງຍພາ  ແລະ ອຂທນໆ...),   ເຄຂທອງທ#ທລະລປກມ#  ຖດງປຽດ  -  ຫຍດາບອທຍ,  ຜະລລດຕະພຕນຝດາຍ,
ເຄຂທອງຈຕກສານ, ເຄຂທອງປຕດນດ#ນເຜດທາ ແລະ ອຂທນໆ....). 

ໝວດທ��   2. ການປະຊາສຈາພ,ນ. 

ວຽກງານປະຊາສພາພຕນແມທນວຽກງານໜຂທງທ#ທມ#ບດດບາດສພາຄຕນ
ທ#ທສ�ດຕພທກຕບທ�ກໆວຽກງານ   ເຊ#ງມ#ໜດາທ#ທຈຕດການດດານການຕລດຕພທສຂທ
ສານ,  ເພ#ທມທະວ#ການສດາງສາຍສພາພຕນລະຫວທາງອດງການຈຕດຕຕດງ
ແລະ ສຕງຄດມ.  ຖດາວທາເຮດາມ#ການປະຊາສພາພຕນ ຫ�ຂ ມ#ການຜດວພຕນທ#ທ

ທ#ທ ດ#ຕພທກຕບບ�ກຄດນສດງຄດມ  -  ທ�ກຊດນຊຕດນຄດນ ຫ�ຂ  ອດງການຈຕດຕຕດງອຂທນໆ ບພທ
ວທາຈະເປຕນ  ນຕກທ�ລະກລດ,  ນຕກທທອງທທຽວ,  ນຕກການເມຂອງ,  ນຕກ
ລດງທປນ,  ດາລາ,  ນຕກສະແດງ ແລະ ຄດນທດທວໄປໃນສຕງຄດມ ລວມທຕງ

ບພລລສຕດຕທາງໆ.  ເມຂອທເຮດາສດາງສາຍຜດວພຕນທ#ທດ#ໃຫດເຊລງກຕນ ແລະ ກຕນໄດດ  ໂອກາດໃນການສດາງສາພຕດທະນາຕດນເອງ
ແມທນຍລທງຫ�າຍຂຂດນເທດທານຕດນ.  ສທວນໃຫທຍບພທວທາຈະເປຕນບພລລສຕດທທອງທທຽວ,  ອດງການຈຕດຕຕດງໃດໜຂທງ,  ນຕກທ�ລະກລດໃດໜຂທງ
ແມທນບພທຄທອຍມຕກຄພານຂງເຖ#ງຄວາມສພາຄຕນຂອງວຽກງານປະຊາສພາພຕນ  ເພາະເຂດາເຈດດາຄລດວທາມຕນເປຕນເລຂທອງງທາຍໆ
ທພາມະດາ ໃຜເຮຕດກພທໄດດ  ແລະ ສາມາດຮຕບມຂໄດດສະບາຍ ແຕທຄວາມຈ#ທງແລດວມຕນບພທແມທນແນວນຕດນ.  ຄຂບາງບພລລສຕດທ#ທ
ເປຕນມຂອາຊ#ບ ວຽກງານປະຊາສພາພຕນແມທນໜຂທງໃນໝາກຫດວໃຈ ເປຕນໜຂທງໃນຜດນສພາເລຕດ ໜຂທງໃນບ�ລລມະສລດ,  ທ�ກໆ
ທ�ລະກລດແມທນແນທນອນຕດອງການລຢກຄດາໃຫດຫ�າຍເທດທາທ#ທຈະຫ�າຍໄດດ,  ປຽບທຽບການທທອງທທຽວ  ກພທຕດອງຢາກໃຫດມ#
ນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງຂອງຕດນເອງໃຫດຫ�າຍທ#ທສ�ດ  ເພຂທອສດາງປະລລມານການຂາຍ.  ຕ�ວຢ�າງ ປຽບທຽບນຕກ
ສະແດງ  ຫ�ຂ  ນຕກຮດອງ  ເຂດາເຈດດາຖຂວຽກງານປະຊາສພາພຕນນ#ດເປຕນບ�ລລມະສລດທພາອລດທ#ທຄວນເຮຕດ  ຍດອນຫຍຕງ  ຍດອນ
ເຂດາເຈດດາຕດອງການໆ  ສະໜຕບສະໜຢນຈາກບຕນດາແຟນຂອງເຂດາເຈດດາ  ແລະ  ເພຂທອດປງດຢດບຕນດາແຟນໃຫດເພ#ທມຂຂດນ
ຫລາຍທ#ທເທດທາຈະຫລາຍໄດດ ກພທເພຂທອຍອດຂາຍເຊຕທນກຕນ. ເມຂທອມ#ການປະພປດດ# ຜດນຕອບມາກພທດ#ເຊດທນກຕນ. ກດງກຕນຂດາມ,
ຖດາວທາການປະຊາສພາພຕນອອທນແມທນຈະສດທງຜດນກະທດບຫລາຍດດານມາສຢທທ�ລະກລດຂອງເຮດາ,  ຂາດການເຊຂທອຖຂ,
ຈພານວນລຢກຄດາລ�ດລດງ,ຍອດຂາຍລ�ດລດງ  ແລະ  ສ�ດທດາຍລດດມລະລາຍ.  ແຕທຖດາການປະຊາສພາພຕນດ#  ແຕທ
ຜະລລດຕະພຕນບພທມ#ຄ�ນນະພາບກພທບພທໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດຄຂກຕນ  ສະນຕດນ,  ຄ�ນະພາບຜະລລດຕະພຕນດ#  -  ຖຂກກຕບຄວາມ
ຕດອງການຂອງລຢກຄດາ,  ການປະຊາສພາພຕນດ#  ແລະ  ການບພລລການດ#  ໂອກາດທ#ທຈະໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດແມທນຫ�າຍ
ທ#ທສ�ດ.

ອດງປະກອບຂອງວຽກງານປະຊາສພາພຕນທ#ທກພານດດເພຂທອຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດແຕທນ#ດຫາ 2020 ມ#ຄຂດຕທງລ�ທມນ#ດ:
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1). ການປະຊາສພາພຕນທາງຊຂທມທວນຊດນ (Media relation)

2). ການສະໜອງຂພດມຢນໃຫດແກທສຕງຄດມ (Public information)

3). ການສຂທສານທດງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (Internal and External communication)

4). ການຈຕດການດດານວລກລດການຕທາງໆ (Crisis management)

5). ການຜດວພຕນທາງສດງຄດມ (Public aiairs)

6). ການເຂດດາຮທວມງານຕທາງໆ (Events)

7). ການປະຊາສພາພຕນກຕບນຕກລດງທປນ/ນຕກທທອງທທຽວ/ຄດນອຂທນໆ (Investors/member relations)

8). ການໂຄສະນາ (Publication)

ເຄ7�ອງມ7ດ*ານວຽກງານປະຊາສຈາພ,ນ:

- ໜຕງສຂພລມ/ຂທາວ News

- ການບຕນຍາຍ Speeches

- ງານພລເສດຕທາງໆ Special events

- ການຕະຫ�າດທາງດດານສດນທະນາ Buzz marketing

- ການຕະຫ�າດເຄຂທອນທ#ທ Mobile marketing

- ເຄຂທອງມຂການໂຄສະນາ Advertising materials

- ເຄຂທອງມຂພາບ ແລະ ສຽງ Audiovisual materials

- ກລດຈະກພາການບພລລການສດງຄດມ Public service activities

- ເວຕບໄຊ Company website

ການເຄ7�ອນໄຫວໃນໄນໄລຍະຜ�ານມາທ��ໄດ*ຈ,ດຕ,*ງປະຕ(ບ,ດ:

 ໃນໄລຍະຜທານມາດດານວຽກງານປະຊາສພາພຕນ ແລະ ການເຂດດາຮທວມງານຕທາງໆແມທນມ#ຄຂດຕທງນ#ດ:

- ໄດດຈຕດແຟມທ�ລບເພຂທອໂຄສະນາ (Fam Trip) ລາຍການຢທາງປທາ (Eco – Tourism).

- ໄດດເຂດດາຮທວມງານວາງສະແດງສລນຄດາຕທາງໆ  ທຕງພາຍໃນ  ແລະ  ຕທາງປະເທດ  ເພຂທອສດາງໂອກາດ
ໂຄສະນາວຽກງານທທອງທທຽວພດອມໆກຕນ.

- ໄດດຈຕດຄາຮາວານການທທອງທທຽວຢທາງປທາເຂດທທອງທທຽວອານ�ລຕກຂອງແຂວງ.
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- ໄດດມ#ການໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນ ທາງ ປຂດມວາລະສານ, ໜຕງສຂພລມ, ໂທລະທຕດ, ເຟດສບ�ກ ແລະ

ໂທລະສຕບຕທາງໆ.

- ສະໜອງຂພດມຢນການທທອງທທຽວຜທານສຢນຂພດມຢນການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ  ແລະ  ສຢນຂພດມຢນການ
ທທອງທທຽວຢຢທບຕນດາເມຂອງ.

 ແຜນການ 2016 -2020:

- ຈຕດແຟມທ�ລບ (Fam Trip) ຢທາງນດອຍ 2 -3 ລາຍການທທອງທທຽວທ#ທໂດດເດຕທນເພຂທອເປຕນການໂຄສະນາ
ໂດຍຜທານບຕນດາບພລລສຕດທທອງທທຽວທ#ທເປຕນທທາແຮງ.

- ການໂຄສະນາໂດຍຜທານທາງໂທລະທຕດ  (ລາວສຕາແຊນແນວ - Lao star chanel,  ທ#ວ#ລາວ
TV Lao),  ໜຕງສຂພລມ  (ວຽງຈຕນທາມ - Vientiane times, ວຽງຈຕນໃໝທ - Vientiane Mai
ແລະ  ບຕນດາວາລະສານ -  Ma  gazines),  ເຟດສບ�ກ  -  Facebook  (Oudomxay
tourism) ແລະ ທາງ ວລທະຍ�ກະຈທາຍສຽງແຂວງອ�ດດມໄຊ Oudmxay Radio.

- ການໂຄສະນາ ແລະ ສະໜອງຂພດມຢນການທທອງທທຽວຜທານຫດອງຂພດມຢນຂທາວສານຢທທາງຖຂກຕດອງ.

ໝວດທ�� 3. ສ(�ງພ(ມໂຄສະນາຕ�າງ: 

ສລທງພລມໂຄສະນາແມທນເຄຂທອງມຂໜຂທງທ#ທສພາຄຕນທ#ທສ�ດທ#ທໃຊດຊທວຍໃນການດພາເນ#ນທ�ລະກລດ.  ເຊ#ງສາມາດຊທວຍ
ໃຫດທ�ລະກລດມ#ການຂະຫຍາຍຕດວ  ແລະ  ເຕ#ບໂຕໄວ.  ສລທງພລມໂຄສະນາທ#ທໄດດກພານດດເພຂທອວຽກງານການ
ຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊມ#ຄຂດຕທງນ#ດ: 

1.ປຂດມນພາທທຽວ (Guidebook) 

2.ແຜນຜຕບ (Brochure – Leapet) 

3.ໂປດສເຕ# (Poster) 

4.ແຜນທ#ທ (Map) 

5.ກະດານຂທາວ (Billboard) 

6.ສະຕລກເກ# (Sticker)

7.ສາລະຄະດ# (Discovery)

8.ເວບໄຊ (Website)

9.ຢຢທຢບ (Youtube) 

10. ເຟດສບ�ກ (Facebook) 

11. ຂອງທ#ທລະລປກ (Souvenir) 

12. ວາລະສານ (Magazine)
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13. ໜຕງສຂພລມ (Newspaper)

14. ໂທລະທຕດ (TV)

ເຄ7�ອງມ7 ສ(�ງພ(ມໂຄສະນາ

ໝວດທ�� 4. ງານເທດສະການ (Event) ແລະ ບ�ນປະເພນ�ຕາງໆ (Festival)

ງານເທດສະການ ແລະ ງານບ�ນປະເພນ#ຕທາງໆ ແມທນພາກສທວນໜຂທງທ#ທຕລດພຕນກຕບການທທອງທທຽວ ເຊ#ງຈຕດ
ເປຕນການ  ທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ.  ເປຕນຜະລລດຕະພຕນການທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທມ#ທທາແຮງຫລາຍສພາລຕບການ
ທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊ ກພທຄຂ ສ ປປ ລາວ. ງານບ�ນປະເພນ# ແລະ ງານເທດສະການກພທເປຕນຈ�ດໝາຍປາຍທາງ
ການທທອງທທຽວດດານວຕດທະນະທພາທ#ທດປງດຢດ  ແລະ  ສດາງຄວາມສດນໃຈໃຫດແຂກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດຢາກມາ
ສພາພຕດ, ຮຽນຮຢດ ແລະ ແລທກປທຽນວຕດທະນະທພາ. 

1. ບ�ນປະເພນ�ຢຮ�ແຂວງອ�ດ�ມໄຊ  :

ຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊເທດສະການຫ�ຕກທ#ທມ#ທທາແຮງຕພທກຕບວຽກງານທທອງທທຽວມ#ຄຂ:

-ບ�ນປ(ໃໝ�ລາວ.
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ໂທລະທຕດ
ຂອງທ#ທລະລປກ

ສະຕລກເກ#

ປດາຍໂຄສະນາ

ວາລະສານ

ໂປດສເຕ#

ປຂດມນພາທທຽວ

ເຟດສບ�ກ
ແຜນຜຕບ

ຢຢທຢບ

ແຜນທ#

ໜຕງສຂພລມ

ສາລະຄະດ#



ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020

-ບ�ນເກ�� ຫ�7 ບ�ນເຕ,ບນ7ມຂອງຊ�ນເຜ��າກQມມ�.

-ບ�ນກ(ນຈຽງຂອງຊ�ນເຜ��າມ�*ງ.

-ບ�ນກ(ນຈຽງຂອງຊ�ນເຜ��າອາຄາ.

-

-ບ�ນຊ(ງຊາຂອງເຜ��າອາຄາ.

-ບ�ນຊ�ວງເຮ7ອ.
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-ບ�ນບ,*ງໄຟ.

2. ເທດສະການ  :

-ງານວາງສະແດງຫ,ດຖະກຈາທ*ອງຖ(�ນ.

-ງານແລ�ນເພ7�ອສ�ຂະພາບ (ມາລາທອນ).

-ງານແຂງຂ,ນຮ*ອງເພງ.
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-ງານເທດສະການເຂ�*າປ�*ນ - ບ*ານນາແລ.

-ງານເທດສະການອາຫານພ7*ນເມ7ອງ.

ໝວດທ�� 5. ການສQກສາ ແລະ ວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈກ��ມຕະຫ�າດເປ�*າໝາຍ.

1. ການສQກສາຕະຫ�າດ (Market research). 

ການສປກສາຕະຫ�າດແມທນການຊອກຫາຕະຫ�າດ  ທຕງແມທນການສຕງລວມ  -  ເກຕບກພາຂພດມຢນກທຽວກຕບກ�ທມ
ຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ ຫ�ຂ ກ�ທມລຢກຄດາເປດດາໝາຍ ເຊ#ງເປຕນຈ�ດລລເລ#ທມຂອງການສດາງແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດ
ຫ�ຂ  ການສປກສາການຕະຫ�າດ.  ການສປກສາຕະຫ�າດນອກຈາກການເກຕບກພາຂພດມຢນໂດຍລວມລະອຽດແລດວ ຍຕງ
ແມທນປຕດໃຈໜຂທງທ#ທສາມາດສປກສາສະເພາະແຕທລະຈ�ດຄຂ:  ວລເຄາະດດານຄຢທແຂງພາຍໃນ  ແລະ  ພາຍນອກ,
ສປກສາຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດ, ວລເຄາະກະແສທການຕະຫ�າດ, ການຮດທວໄຫ�ຂອງນຕກທທອງທທຽວ, ວລເຄາະ
ກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ, ວລເຄາະຈ�ດດ# - ຈ�ດອອທນ - ໂອກາດ - ສລທງຂດມຄຢທ, ການສດາງແຜນການຕະຫ�າດ, ການ
ວລເຄາະຄວາມສທຽງ,  ການວລເຄາະຜະລລດຕະພຕນ,  ການວລເຄາະດດານລາຄາ  ແລະ  ອຂທນໆທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນດ#ຕພທ
ການຕະຫ�າດ. 
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   ຕ�ວຢ�າງ  : 

- ກະແສທຕະຫ�າດ (Market trends)

- ຂະໜາດຕະຫ�າດ/ຂອບເຂດຕະຫ�າດ (Market size)

- ຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ (Target market)

- ການສປກສາດດານເຕຕກນລກວລຊາການ (Technical research)

- ການແບທງຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ (Market segmentation)

ສພາລຕບການສປກສາການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ  ເຊລງໄດດກພານດດ  4  ຂຕດນຕທອນພຂດນຖານໃນການ
ສຂກສາການຕະຫ�າດທທອງທທຽວດຕທງລ�ທມນ#ດ: 

1.1. ການສຈາຫ�ວດ (Surveys): ໝາຍເຖ#ງການເຮຕດແບບສອບຖາມ ( Questionnaires)  ນຕກ
ທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ ເຊລງການສພາຫ�ວດແມທນມ#ຫ�າຍຮຢບແບບຄຂ: 

- ການເຮຕດແບບສອບຖາມ -  ຫ�ຂແບບໃຫດການສພາພາດໂດຍກດງ  ຕາມສະຖານທ#ທຕທາງໆເຊຕທນ:  ຮດານ
ອາຫານ, ໂຮງແຮມເຮຂອນພຕກ, ຄລວລດດ, ສະໜາມບ#ນ, ທທາເຮຂອ ແລະ ອຂທນໆ. ການສພາຫ�ວດແບບນ#ດ
ແມທນໃຊດເວລາຄດອນຂດາງດດນ ແລະ ໃຊດເວລາຫ�າຍ,  ການໃຊດຈທາຍຫ�າຍ ແຕທມ#ຄວາມລະອຽດ ເຖລງ
90 %. 

- ການສພາຫ�ວດທາງໂທລະສຕບ -  ໝາຍເຖລງການເກຕບກພາຂພດມຢນ  ຫ�ຂ  ການສພາພາດກ�ທມຕະຫ�າດ
ເປດດາໝາຍຜທານທາງໂທລະສຕບ,  ຫ��ດຜທອນຄາໃຊດຈທາຍ,  ເວລາສຕດນ,  ຄວາມລະອຽດປານກາງ 50 –
60 %.

- ການສພາຫ�ວດທາງ ອ#  ເມວ -  ໝາຍເຖລງການສດທງແບບສອບຖາມກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍໂດຍຜທານ
ທາງ ອ#ເມວ,  ປະຫຍຕດເວລາ,  ປະຫຍຕດລາຍຈທາຍ,  ສະດວກວອງໄວ ແຕທຄວາມແນທນອນໃນການ
ຕອບຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາແມທນຕພທາຫ�າຍ ປະມານ 15 -20 %. 

- ການສພາຫ�ວດທາງອອນລາຍ   -    ອລນເຕລເນຕດ -  ໝາຍເຖລງການວາງແບບຊອບຖາມໂດຍຜທານ ອລນເຕ#
ເນຕດໂດຍທ#ທບພທຮຢດທ#ທໄປທ#ທມາລະອຽດ,  ບພທມ#ການຄວບຄ�ມ,  ເປຕນຂພດມຢນທ#ທໜດາເຊຂທອຖຂບພທໄດດ,  ການສພາຫ�ວດ
ອອນລາຍນ#ດແມທນບພທມ#ການສລດ#ດນເປຂທອງຫຍຕງຫລາຍ,  ເຂດາເຈດດາເຫຕນກພທມ#ແຕທຜທານ  ການຮຕບຂພດມຢນທາງ
ອອນລາຍນ#ດແມທນຕພທາທ#ທສ�ດ  5  %.  ແຕກຕທາງຈາກການໂຄສະນາທາງອອນລາຍ.  ການໂຄສະນາ
ທາງອອນລາຍສພາພຕດຮຕບຜດນສພາເລຕດຫ�າຍກວທາໝຢທ.

1.2.ເນ,*ນກ��ມເປ�*າໝາຍ  (Focus group): ຜຢດຮຕບຜລດຊອບຕດອງໃຊດຮຢບແບບການສອບຖາມແບບມ#ເນຂດອ
ໃນລະອຽດ ຫ�ຂ ຫດວຂພດຈະແຈດງທ#ທຈະສປກສາ - ກຕບກພາ ແລະ ສດນທະນາລະຫວທາງກ�ທມເປດດາໝາຍ. ການສປກສາ
ແບບນ#ດແມທນຕດອງຈຕດຂຂດນສະຖານທ#ທດຽວ, ຢທາງນດອຍໃຫດມ# 2 -3 ກ�ທມເປດດາໝາຍຂຂດນໄປ ເພຂທອໃຫດການເກຕບກພາ
ຂພດມຢນລະອຽດ.
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1.3.ການສຈາຫ�ວດສວນຕ�ວ (Personal interview):  ຄດາຍຄຂກຕນກຕບ ການເນຕດນກ�ທມເປດດາໝາຍ - ແຕທ

ເປຕນການສພາພາດບ�ກຄດນດຽວ - ເຊ#ງປະກອບມ#ທຕງຄພາຖາມເປ#ດ ແລະ ຄພາຖາມປລດ. ການໃຊດເວລາໃນການ
ສພາພາດແມທນປະມານ  20  – 30  ນາທ#.  ການເນຕດນກ�ທມເປດດາໝາຍ ແລະ ການສພາພາດສວນຕດວແມທນຕທາງ
ຈາກການເຮຕດແບບສອບຖາມ ເພາະວທາ ການເຮຕດແບບສອບຖາມໃສທເຈດຍແມທນເຂດາເຈດດາຕອບດດວຍຕດວເອງ
ດດວຍຄວາມຈ#ທງຫລາຍກວທາທ#ທຈະປດກປດອງ  ກດງກຕນຂດາມ  ການສພາພາດແມທນອາດໄດດຂພດມຢນທ#ທລະອຽດຈະແຈດງ
ແຕທ ຄວາມຈລທງແມທນຖຂກປດກປລດຫລາຍກທວາ ເພາະການໃຫດກຽດເຊ#ງກຕນ ແລະ ກຕນ.

1.4.ການສ,ງເກດ  (Observation): ເປຕນການເກຕບກພາຂພດມຢນດດວຍການສຕງເກດພປດຕລກພາຕດວຈລທງຂອງ
ບຕນດາກ�ທມຕະຫ�າດ,  ລຢກຄດາ  ຫ�ຂ  ນຕກທທອງທທຽວ.  ສາມາດສຕງເກດເຫຕນຄວາມຕດອງການ,  ຄວາມສດນໃຈ,
ການເຄຂທອນໄຫວ ຂອງແຕທລະຄດນ. 

ການສປກສາຕະຫ�າດທ#ທແຂວງອ�ດດມໄຊຈະເນຕດນນພາໃຊດຫ�າຍກວທາໝຢທ  ແມທນການເຮຕດແບບສອບຖາມ  ແລະ
ການສພາພາດນຕກທທອງທທຽວເປຕນກ�ທມ  ຫ�ຂ  ສທວນບ�ກຄດນ.  ເຊລງ  3  ຮຢບແບບນ#ດແມທນເຫຕນວທາໄດດຮຕບຜດນດ#
ສດມຄວນ. 

2. ການສQກສາການຕະຫ�າດ (Marketing research): 

ຈ�ດປະສດງການສປກສາການຕະຫ�າດແມທນເພຂທອສດາງປະລ#ມານການຂາຍໃຫດສຢງທ#ທສ�ດ  -  ຖດາປຽບໃສເການ
ທທອງທທຽວແມທນສດາງໃຫດມ#ນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວຫ�າຍທ#ທສ�ດ.  ການສປກສາການຕະຫ�າດເປຕນເຄຂທອງມຂລະບດບ
ໜຂທງທ#ທເພຂທອເຊຂທມຕພທຫາລຢກຄດາ.  ໜດາທ#ທການສປກສາການຕະຫ�າດແມທນເພຂທອລະບ�  ແລະ  ກພານດດໂອກາດການ
ຕະຫ�າດ,  ຊທອງທາງການຕະຫ�າດ,  ການກພານດດບຕນຫາ,  ການສດາງຄວາມເຂດາໃຈກທຽວກຕບລະບດບການ
ຕະຫ�າດ,  ກະແສທຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫ�າດ,  ການອອກແແບວລທ#ເກຕບກພາຂພດມຢນການຕະຫ�າດເພຂທອຊອກ
ຫາຊທອງທາງໃຫດເຂດດາເຖລງຕະຫ�າດ, ການເກຕບກພາຂພດມຢນສະຖລຕລ, ການວລເຄາະ - ວລໄຈຜດນໄດດຮຕບ, ການຊອກຫາ
ວລທ#ແກດໄຂ ແລະ ການໂຄສະນາຕທາງໆ. 

ການວ(ໄຈການຕະຫ�າດ ແລະ  5 ຂ,*ນຕ�ອນທ��ຄວນເອ�າໃຈໃສ�ເປ,ນຫ�,ກດ,�ງລ��ມນ�*: 

1. ກພານດດເປດດາໝາຍຂອງການສພາຫ�ວດ: ຂພດມຢນປະເພດໃດທ#ທຕດອງການນພດາໃຊດເຂດດາໃນການສພາຫ�ວດ?  ວລທ#ການ
ແບບໃດ? ການຕຕດສລນໃຈແບບໃດ?

2. ກພານດດປະເພດກ�ທມຕະຫ�າດ: ຈະຖາມໃຜ, ເຂດາເຈດດາຢຢທໃສທ, ຈະຖາມຈຕກຄດນ?.

3. ຂຽນແບບສອບຖາມ: ເພຂທອເກຕບກພາຂພດມຢນທ#ທຕດອງການ.

4. ການເກຕບກພາຂພດມຢນ:  ໃຜຈະປະຕລບຕດໜດາທ#ທໃນການເກຕບກພາຂພດມຢນ,  ດດວຍວລທ#ໃດ,  ຈະເຮຕດແນວໃດຈປທງຈະໄດດ
ຮຕບປະກຕນຄ�ນນະພາບໃນການເກຕບກພາຂພດມຢນໄດດ?

5. ການນພາສະເໜ# ລາຍງານຜດນໄດດຮຕບຈາກການວລໄຈ.

ແຜນກ(ດຈະກຈາລ��ມນ�*ແມ�ນກ�ຽວພ,ນກ,ບການວ(ໄຈການຕະຫ�າດ:

 ການວາງແຜນການຕະຫ�າດ:

- ການແບທງກ�ທມນຕກທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ນຕກທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ: ກ�ທມນຕກທທອງທທຽວປະເພດໃດ, ຢຢທໃສທ, ລາຍ
ຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາເທດທາໃດ? ມ#ຈຕກຄດນ?
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- ການຂາດຄະເນລທວງໜດາ,ການຂະຫາຍຕະຫ�າດຫ�ຂ ຊທອງທາງການຕະຫ�າດ. ຄວາມຕດອງການຂອງ

ຕະຫ�າດ  ຫ�ຂ  ນຕກທທອງທທຽວເພ#ທມຂຂດນ  ຫ�ຂ  ຫລ�ດລດງ?  ມ#ທທາແຮງດດານໃດແດທທ#ທຍຕງບພທໄດດຮຕບການບພທລລ
ການ, ການໂຄສະນາ ແລະ ການເປ#ດເຜ#ຍສຢທກ�ທມຕະຫ�າດເປດດາໝາຍ.

 ອ�ງປະກອບຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດ  4  Ps  ທ��ກ�ຽວພ,ນກ,ບການວ(ໄຈຕະຫ�າດ
ທ�ອງທ�ຽວ.

- ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ  : ຈະມ#ການອອກແບບຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວແບບໃດ?  ການພຕດທະນາ
ແບບໃດ? ການບພລລການແບບໃດເພຂທອໃຫດນຕກທອທງທທຽວມ#ຄວາມເພລງພພໃຈ. 

- ລາຄາ  : ແຕທລະກລດຈະກພາທທອງທທຽວ,  ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວ ລາຄາເທດທາໃດ?  ວ#ທ#ການຂາຍແບບ
ໃດ? ສທວນຫ��ດແບບໃດ? ຮຢບແບບານຕລດໜ#ດຈະເຮຕດວລທ#ໃດ?.

- ສະຖານທ#ທ  /  ບທອນຈພານທາຍ  : ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຢຢທໃສທ? ຄວາມສະດວກໃນການເຂດດາເຖລງ, ສະຖານທ#ທ
ທທອງທທຽວໄດດມາດຕະຖານແລດວບພທທ#ທຈະເປ#ດບພລລການໃຫດນຕກທທອງທທຽວ.

- ການສດທງເສ#ມ  /  ໂຄສະນາ  : ການໂຄສະນາໃນປະຈ�ບຕນໄດດຮຕບຜດນສພາໃດ?  ການໂຄສະນາຖຂກກຕບກ�ທມ
ເປດດາໝາຍແລດວບພທ?  ນຕກທທອງທທຽວມຕກການໂຄສະນາແບບໃດ? (ການອທານໜຕງສຂພລມ,  ວາລະສານ,
ໂທລະທຕດ,  ອລນເຕ#ເນຕດ,  ປຂດມນພາທທຽວ,  ແຜນຜຕບ ແລະ ອຂທນໆ).  ການໂຄສະນາຂາຍແບບໃດຈຂທງຈະ
ປະທຕບໃຈນຕກທທອງທທຽວຫ�າຍທ#ທສ�ດ ຫ�ຂ ນດອຍທ#ທສ�ດ.

 ການຄ�ມຄ*ອງ:

- ສະພາບຕະຫ�າດ  : ສະພາບການຍາດແຍທງຕະຫ�າດເປຕນຄຂແນວໃດ?  ຊທອງວທາງຂອງຕະຫ�າດເປຕນຄຂ
ແນວໃດ?

- ສະພາບການແຂທງຂຕນ  : ບຕນດານຕກທທອງທທຽວຄລດແນວໃດຕພທກຕບຄຢທແຂທງອຂທນຂອງເຮດາ?  ຍດອນຫຍຕງນຕກ
ທທອງທທຽວຈຂທງເລຂອກໄປໃຊດບພລລການຢຢທບທອນອຂທນໆ. 

- ຮຢບແບບລຕກສະນາສວນລວມ  : ສຕງຄດມຈະສຕງເກດເຫຕນອດງການຈຕດຕຕດງຂອງເຮດາໄດດແນວໃດ?
ລຕດທະບານຜຢດອອກກດດໝາຍມ#ທຕດສະນະແນວໃດຕພທກຕບອດງການຈຕດຕຕດງຂອງເຮດາ. 

 

 ຕ�ວຢ�າງ: 

- ການສປກສາດດານຄຢທແຂງ

- ການວາງລາຄາ

- ຜະລລດຕະພຕນທ#ທເປຕນທທາແຮງ

- ຂາດຄະເນຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ
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ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊ 2015 - 2020
- ຮຢບແບບການໂຄສະນາ / ຮຕບຜດນສພາໃດ

- ລຕກສະນາຮຢບແບບສຕນຍາລຕກທ#ທເປຕນເອກະລຕກ

- ສປກສາຄວາມເພລງພພໃຈ

- ການຕລດຕາມປະເມ#ນຜດນ

3. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຄ�ນລ,ກສະນະຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ.

ອລທງໃສທການຕ#ລາຄາ  ແລະ  ສຕງເກດການຕດວຈລທງ
ກທຽວກຕບຄ�ນລຕກສະນະຂອງນຕກທທອງທທຽວທຕງ
ພາຍໃນ  ແລະ  ຕທາງປະເທດທ#ທເຂດດາແຂວງອ�ດດມໄຊ.
ນຕກທທອງທທຽວຈາກຍຢໂຮບ 30 %, ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ
25  %,  ນຕກທທອງທທຽວໄທ  10  %,  ນຕກທທອງທທຽວ
ພາຍໃນ  (ຄດນລາວ) 25%,  ນຕກທທອງທທຽວ ຫວຽດ
10  %.  ຄ�ນລຕກສະນະຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນມ#
ຫ�າຍຮຢບແບບທ#ທແຕກຕທາງກຕນເຊຕທນວທາ:  ນຕກ

ທທອງທທຽວທ�ລະກລດ,  ນຕກທທອງທທຽວທາງດດານການສປກສາ,  ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອການປລທນປດວທາງດດານສ�ຂະພາບ,
ນຕກທທອງທທຽວແບບຮຕບນະໂຍບາຍ,  ນຕກທທອງທທຽວປະຈດນໄພ, ນຕກທທອງທທຽວທາງວຕດທະນະທພາ, ນຕກທທອງທທຽວ
ທາງປະຫວຕດສາດ,  ນຕກທທອງທທຽວທພາມະຊາດ,  ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອການຜຕກຜທອນ,  ນຕກທທອງທທຽວດດານ
ສາສະໜາ,  ນຕກທທອງທທຽວດດານການຊຂດຂາຍ,  ນຕກທທອງທທຽວທ#ທມຕກສະເພາະບາງສລທງບາງຢທາງທ#ທມ#ລຕກສະນະ
ພລເສດ, ນຕກທທອງທທຽວທາງກລລາ, ແລະ ອຂທນໆເປຕນຕດດນ.  ນຕກທທອງທທຽວທ#ທມາແຂວງອ�ດດມໄຊສທວນໃຫທຍແມທນນຕກ
ທທອງທທຽວທາງທພາມະຊາດ  (30 %),  ວຕດທະນະທພາ  (25%),  ນຕກທທອງທທຽວປະຈດນໄພ  (30%)  ແລະ ນຕກ
ທທອງທທຽວດດານສາສະໜາ (15%).  

ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວບາງກ�ທມແມທນມ#ຄວາມຈພາກຕດເຊຕທນວທາ:  ນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດທາ  ແລະ ນຕກ
ທທອງທທຽວປະຈດນໄພ. ນຕກທທອງທທຽວຈພານວນນ#ດແມທນໃຊດຈທາຍນດອຍທ#ທສ�ດ. 

ນຕກທທອງທທຽວທ#ທໃຊດຈທາຍຫ�າຍຄຂ:  ນຕກທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ,  ທທອງທທຽວແບບຄາຮາວານລດດ,  ນຕກ
ທທອງທທຽວທ�ລະກລດ ແລະ ນຕກທທອງທທຽວເພຂທອກນາຜຕກຜທອນ.  ເຊ#ງບຕນດາກ�ທມເຫ�ດທານ#ດແມທນໃຊດຈທາຍຫ�າຍ.  ສທວນ
ນຕກທທອງທທຽວດດານວຕດທະນະທພາ,  ປະຫວຕດສາດ,  ທພາມະຊາດ ແມທນໃຊດຈທາຍປານກາງ.  ການເດ#ນເດ#ນທາງ
ສທວນໃຫທຍແມທນດດວຍລດດ, ເຄຂທອງບ#ນ ແລະ ເຮຂອ.

ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນເປຕນກ�ທມນຕກທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທໃຊດຈທາຍຫ�າຍກວທາໝຢທ  ແລະ  ໃຊດເວລາຫ�າຍດດນໃນການ
ທທອງທທຽວ.  ສະນຕດນ,  ການກະຈທາຍລາຍຮຕບຂອງເຂດາເຈດດາແມທນສຢງຫ�າຍ.  ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນຄຂກ�ທມຕະຫ�າດ
ເປດດາໝາຍໜຂທງທ#ທຈະຕດອງເອດາໃຈໃສທ. 

    ຂ*າງລ��ມນ�*ແມ�ນເກນອາຍ�ຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວທ��ເດ�ນທາງມາແຂວງອ�ດ�ມໄຊ  :

- ເກນອາຍ�ຂອງນຕກທທອງທທຽວຢຢໂຮບສທວນໃຫທຍແມທນຢຢທລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 15% - 20 – 70 ປ# ແມທນ
85 %.

- ເກນອາຍ�ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນແມທນລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 20 % - 20 ປ#ຂຂດນໄປ ແມທນ 80 %.
30
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- ເກນອາຍ�ນຕກທທອງທທຽວໄທລະຫວທາງ 20 ປ# ລດງມາ 5 % - 20 ປ#ຂຂດນໄປແມທນ 95 %.

- ເກນອາຍ�ນຕກທທອງທທຽວຫວຽດນາມ 20 ລດງມາ 30 %  - 20 ປ#ຂຂດນໄປ ແມທນ 70 %.

ສະຖ(ຕ(ນ,ກທ�ອງທ�ຽວຂອງແຂວງອ�ດ�ມໄຊ ແຕ�ປ� 2005 – 2015



ຈຈານວນລາຍຮ,ບຈາກນ,ກທ�ອງທ�ຽວທ��ເຂ�*າແຂວງອ�ດ�ມໄຊ ແຕ� ປ� 2005 - 2015
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4.ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈຄວາມເພ(�ງພຈໃຈຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ.

ຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນສລທງທ#ທເຂດາເຈດດາເຕຕມໃຈພດອມທ#ທຈະໃຊດບພລລການ  ແລະ  ມ#ຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຫ�ຕງການບພລລການ,  ໄດດຕາມຂາດໝາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວ ໝາຍຄວາມວທານຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມສ�ກ
ກຕບສລທງທ#ທເຂດາເຈດດາໄດດເຮຕດ.  ການວລເຄາະ  -  ວລໄຈຄວາມເພລທງພພໃອງຈນຕກທທອງທທຽວແມທນຂຕດນຕທອນໜຂທງທ#ທຊທວຍເຂດດາ
ໃນການປຕບປ�ງວຽກງານການທທອງທທຽວທ�ກດດານໃຫດມ#ຄວາມຄທອງແຄດວຂຂດນ.  ຖດາຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວຫ�າຍກພທຖຂວທາເປຕນການໂຄສະນາພາຍໃນຕດວດດວຍການບອກເລດທາຕພທໆກຕນໄປ (ໝຢທເພຂອນ ຫ�ຂ ຄດນຮຢດຈຕກ).
ກດງກຕນຂດາມຖດານຕກທທອງທທຽວບພທມ#ຄວາມເພລທງພພໃຈ  ໝາຍຄວາມວທາ  ເປ#ເຊຕທນການທທອງທທຽວ  ຫ�ຂ  ຈພານວນນຕກ
ທທອງທທຽວອາດແມທນມ#ຄວາມສທຽງໃນການຫ��ດລດງ. ເພາະວທາການບອກເລດທາຂອງເຂດາເຈດດາໄປໃນທາງລດບ. 

       ປ,ດໃຈດ,�ງລ��ມນ�*ແມ�ນມ�ຄວາມສຈາຄ,ນຕຈ�ກ,ບຄວາມເພ(�ງພຈໃຈຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ: 
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ຕ�ວຊ�*ວ,ດ ລາຍການ ຄວາມໝາຍ

ການຕດອນຮຕບ ແບບມ#ຕດວຕດນ ແລະ ບພທມ#ຕດວຕດນ ການຕດອນຮຕບແບບມ#ຕດວຕດນແລະບພທມ#
ຕດວຕດນແມທນສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ  ຕດວຢທາງ:
ການບພລລການດດານອາຫານ,
ລຕກສະນະໃນການຕດອນຮຕບແບບ
ອດບອ�ທນ ຫ�ຂ ອຂທນໆ... 

ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ - ວຕດທະນະທພາ

- ປະຫວຕດສາດ

- ທພາມະຊາດ

ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວທຕງ  3  ປະເພດນ#ດ
ແມທນເປຕນສະຖານທ#ທໜດາສດນໃຈບພທ,
ສວາຍງາມບພທ,  ຕດວຢທາງ:  ທ#ວທຕດ
ທພາມະຊາດເປຕນແນວໃດ,  ຖທາຍພາບ
ອອກມາມ#ຄວາມສວາຍງາມບພທ,
ວຕດທະນະທພາມ#ຫຍຕງເປຕນພລເສດ,
ປະຫວຕດສາດມ#ຄວາມສພາຄຕນແນວ
ໃດ.

ການເຂດດາເຖ#ງ - ດດວຍລດດ, ຍດນ, ເຮຂອ

- ສະພາບເສຕດນທາງ

ການເຂດດາເຖ#ງມ#ຄວາມສະດວກແນວ
ໃດ,  ປອດໄພບພທ,  ເຊ#ງເປຕນໜຂທງປຕດໃຈທ#ທ
ສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມເພລທງພພໃຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວ. 

ສລທງອພານວຍຄວາມ
ສະດວກ/ພຂໜຖານ
ໂຄງລທາງ

- ນພດາປະປາ

- ໄຟຟດາ

- ການສຂທສານ

- ຫດອງນພດາ

ຢຢທເຂດສະຖານທ#ທທທອງທທຽວມ#ຫດອງນພດາ
ສະດວກບພທ,  ການຕລດຕພທສຂທສານສະດວກ
ບພທ,  ຕລດຕພທຍາມສ�ກເສ#ນໄດດບພທ,  ໄຟຟດາມ#
ໃຊດບພທ. 

ສລທງແວດລດອມ - ສະພາບອາກາດ

- ສຽງລດບກວນ

- ຊຕບພະຍາກອນ
ທພາມະຊາ
ດ

- ຂ#ດເຫຍຂດອ

- ຄວາມສະອາດ

- ຄວາມປອດໄພສທວນຕດວ

ຢຢທສະຖານທ#ທທທອງທທຽວອາກາດດ#ບພທ,  ມ#
ສຽງລດບກວນບພທ,  ສະພາບຕດດນໄມດເປຕນ
ແນວໃດ,  ທພາມະຊາດອອດມຂດາງ,
ສະຖານທ#ທເປຂດອນເປ#ດບພທ,  ການກພາຈຕດ
ຂ#ດເຫຍຂດອເປຕນແນວໃດ,  ຄວາມປອດໄພ
ດດານສລທແວດລດອມຄຂແນວໃດ. ສລທງເລດທານ#ດ
ແມທນສດທງຜດນກະທດບແນທນອນກຕບຄວາມ
ເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ.

ລາຄາ - ລາຄາທ#ທພຕກເຊດທາ

- ລາຄາການເດ#ທນທາງ
ລດດຍດນ
ເຮຂອ

- ລາຄາອາຫານ  -
ເຄຂທອງດຂທມ

- ລາຄາລາຍການທທອງທທຽວ

- ລາຄາການບພລ#ການອຂທນໆ

ນຕກທທອງທທຽວສທວນໃຫທຍແມທນມ#ຄວາມ
ຈພາກຕດດດານການໃຊດຈທາຍ,
ຄ�ນລຕກສະນະຂອງນຕກຂທອງທທຽວແມທນ
ແຕຫຕທາງກຕນ.  ເຊລງການໃຊດຈທາຍແມທນ
ໜຂທງປຕດໃຈທ#ທສດທງຜດນກະທດບຕພທຄວາມ
ເພ#ທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວ.
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ປະຈ�ບຕນແຂວງອ�ດດມໄຊກພທເປຕນແຂວງໜຂທງທ#ທມ#ທທາແຮງດດານການທທອງທທຽວຫ�າຍຖດາທຽບໃສທເມຂທອກທອນ.  ຫ�າຍ

ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວໄດດເປ#ດບພລລການເຊຕທນວທາ:  ຖພດາຈອມອອງ,  ລ#ສອດນພດາກຕດເຊ#ງປະກອບດດວຍຫ�າຍກລດຈະກພາ
ທທອງທທຽວທ#ທໜດາສດນໃຈ,  ເມຂອງທທອງທທຽວປາກແບງ,  ເມຂອງທທອງທທຽວເມຂອງຫ�າ  ແລະ  ພາຍໃນເທດສະບານ
ເມຂອງໄຊ ແລະ ບທອນອຂທນໆອ#ກ. 

ທລມງານທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊໄດດວລເຄາະ  -  ວລໄຈຄວາມເພ#ທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທເຂດດາແຂວງອ�ດດມ
ໄຊດດວຍການເຮຕດແບບສອບຖາມ,  ການສດນທະນາ,ການສຕງເກດ  ແລະ  ການສພາພາດຢຢທແຕທລະເມຂອງ
ທທອງທທຽວ,  ແຕທລະສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ,  ຫ�ຕງການໃຊດບພລລການລາຍການທທອງທທຽວຕທາງໆ  ແລະ ສຢນຂພດມຢນ
ຂທາວສານການທທອງທທຽວຂອງແຂວງ. 

ການເຮຕດແບບສອບຖາມຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນໄດດຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຢທາງເປຕນປດກກະຕລໃນ
ທ�ກໆໄລຍະ  3  ເດຂອນ ແລະ ປະຈພາປ#.  ອລທງໃສທແບບສອບຖາມຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທໄດດເກຕບກພາ
ໃນປ#  2015  ເຊ#ງມ#ທຕງໝດດ  500  ແບບສອບຖາມ  ຜດນຂອງການເກຕບກພາແມທນເຫຕນວທາມ#ຄວາມເພລທງພພໃຈດ#
ສດມຄວນດຕທງເສຕດນສະແດງລ�ທມນ#ດ:

ຄວາມເພ(�ງພຈໃຈຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວທ��ເກ,ບກຈາໃນປ�   2015
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    ຕ�ວຢ�າງ  :   ແບບສອບຖາມຄວາມເພ(�ງພຈໃຈຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວຢຮ�ຫ*ອງຂຈ*ມຮນຂ�າວສານ  :

Satisfaction questionnaires

Concerned  about  a  continuous  improvement  of  our  services  and  in  order  to  come  up  to  your

expectations, we set up this satisfaction questionnaire. 

We would be grateful if you would fill in this questionnaire and then leave it in the box provided for it.

We thank you for answering as genuinely and spontaneously as possible. 

This will only take about 5 minutes of your time. Suggestions and comments are welcomed on page 3.

Day of your visit: ______

Accessibility to the office

1. Concerning the accessibility  to the Tourist  information Center,  are you satisfied with the

following criteria

Very satisfied satisfied Not very

satisfied

Very

dissatisfied

Ease  in  findings  in  the

tourist office

Ease in parking closeby

Opening hours

What is your overall 

assessment of the
Tourist  Office

accessibility?

Premises of the Tourist Information Center

2. Concerning the premises , are you sa�s�ed with the following criteria

Very satisfied satisfied Not very

satisfied

Very

dissatisfied

Surrounding  (neatness  -

temperature?
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Comfort of premises

Self-service tourist 
information (display

units, filing, …)

What is your overall 

assessment of the
Tourist Office premises?

Competence of personnel – Overall assessment of the Tourist Office services and suggestions on
possible improvements.

3. Did you try to make contact with the Tourist Office personnel?
 Yes
 No ( directly go to question 9)

4. How long did you have to wait before making contact with the Tourist Office personnel?
______ Minutes

5. Concerning the attitude and competence of the personnel, are you satisfied with the following
criteria:

Very satisfied satisfied Not very

satisfied

Very

dissatisfied

Waiting time

Courtesy  of  your

interlocutor

Reply  suited  to  your

request

Quickness to obtain an 

answer to your
request

Listening

Understanding  of  your

request

What is your overall 

assessment of the
Tourist Office personnel?

6. Did the personnel give you some brochures ?
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 Yes

 No, but you would have liked some

 Not concerned (your request didn’t require some)

7. Did the personnel redirect you to other organizations if necessary?

 Yes  No

 Not concerned

8. Did the personnel encourage you to discover other tourist activities?
(Events, sites, museums…)

 Yes  No

9. What is your overall assessment of the Tourist Office services?

 Very satisfied                  Very dissatisfied
 Satisfied                          No opinion

 Not very satisfied

10. Do you have any comments or suggestions on the Tourist Office services?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Your profile:

11. Have you already been to Laos before?
 Yes  No

12. Which of the following age brackets do you belong to?
 Under 18   35-49
 18-24  50-64

 25-34   65 or over

13. What is your occupation ?
 Independent farmer
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 Skilled tradesman, trader, manager
 Executive, higher professional, independent professional
 Intermediate professional (technician, foreman, …)
 Employee
 Worker

 Retired
 Other – Unemployed

14. You are:      Single  A couple  With your family
   Convention / Business   Other

15. Where do you come from?
………………………………………………………………………………………..

    Please you for taking the time to answer this questionnaire.
Thanks to leave it in the box provided. Thank you.

5. ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈພQດຕ(ກຈາຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ.

ການວລເຄາະ  -  ວລໄຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນການສປກສາບຕນຫາແນວຄວາມຄລດ  ແລະ
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວໃຫດຫ�າຍຂຂດນ ເຊຕທນວທາ:  ເຂດາເຈດດາຕດອງການຊຂດຫຍຕງ,  ເຮຕດຫຍຕງ,  ຢາກໄປ
ໃສທ,  ປະສດບການໃດ,  ພປດຕລກພາຕພທການບພລລການເປຕນແນວໃດ ແລະ ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວອຂທນໆ.  ສພາຄຕນ
ທ#ທສ�ດແມທນສປກສາຄວາມເຂດດາໃຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວໃນການຕອບຮຕບ  ຕພທກຕບສລທງທ#ທເຮດາບພລລການ  ຫ�ຂ
ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທສະໜອງ.  ເມຂທອເຂດດາໃຈແລດວເຮດາສາມາດສດາງໂອກາດໃນການທພາການໂຄສະນາ
ຫ�ຂ ປຕບປ�ງແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດໃຫດດ#ຂຂດນ ເພຂທອໃຫດຖຂກຕດອງກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ.
ແຕທການສປກສາພຂດຕ#ກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນຫຍາກຫ�າຍທ#ທຈະຂາດເດດາໄດດ  ບພທວທານຕກການຕະຫ�າດມຂ
ອາຊ#ບກພທຍຕງມ#ຄວາມຫຍ�ດງຫຍາກເຊຕທນດຽວກຕນ.

ເພຂທອໃຫດເຂດດາໃຈຈະແຈດງກທຽວກຕບການສປກສາພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວ ແມທນໄດດກພານດດ 3 ປຕດໃຈ
ຫ�ຕກດຕທງລ�ທມນລດ:

1. ປ,ດໃຈດ*ານຈ(ດຕະວ(ທະຍາ.

ໃນຊ#ວລດປະຈພາວຕນຂອງຄດນເຮດາ,  ທ�ກໆຄດນລດວນແລດວແຕທໄດດຮຕບຜດນກະທດບຈາກຫ�າຍໆບຕນຫາໃນ
ສຕງຄດມທ#ທແຕກຕທາງກຕນໄປ  ລວມທຕງແນວຄລດຈລດໃຈຂອງເຂດາເຈດດາມ#ການປທຽນແປທງຕະຫ�ອດ,ມ#ຄວາມ
ຕດອງການທ#ທແຕກຕທາງກຕນ. ປຕດ ໃຈດດານວລຈລດທະຍາອາດລວມທຕງການຮຕບຮຢດ/ຮຽນຮຢດຄວາມຕດອງການໃດ
ໜຂທງ  ຫ�ຂ  ສະຖານະການໃດໜຂທງ.  ຄວາມສາມາດຂອງນຕກການຕະຫ�າດຕດອງສປກສາໃຫດເຂດດາໃຈຂພດມຢນ/
ການປະພປດດດານສທວນຕດວ ຫ�ຂ ສະພາບລວມໃນສຕງຄດມໃຫດລະອຽດ. ການຮຕບຮຢດ ຫ�ຂ ການຕອບສະໜອງ
ຂອງນຕກທທອງທທຽວ  ຕພທຂພດມຢນ/ຂພດຄວາມການຕະຫ�າດແມທນອລທງໃສທການຮຕບຮຢດ  ແລະ  ທຕດສະນະຄະຕລຂອງ
ເຂດາເຈດດາເທດທານຕດນ.  ສະນຕດນ,  ຜຢດເຮຕດການຕະຫ�າດແມທນຕດອງຈພາຕດອງໃຊດປຕດໃຈດດານຈລດຕະວລທະຍານ#ດເພຂທອ
ເຂດດາຊທວຍໃນການສດາງການທພາການໂຄສະນາດດານການຕະຫ�າດເພຂທອໃຫດເຂດດາເຖ#ງບຕນດາຕະຫ�າດ
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ເປດດາໝາຍ.  ອ#ກຢທາງໜຂທງ  ປຕດໃຈນ#ດແມທນຍຕງສປກສາດດວຍການສຕງເກດພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວໂດຍ
ກດງ.

2. ປ,ດໃຈດ*ານສ�ວນບ�ກຄ�ນ. 

ປຕດໃຈດດານສທວນບ�ກຄດນແມທນຄ�ນລຕກສະນະສະເພາະເຈາະຈດງໃຫດກຕບບ�ກຄດນໃດໜຂທງ  ຫ�ຂ  ອາດຈະ
ກທຽວຂດອງກຕບບ�ກຄດນອຂທນໃນກ�ທມດຽວກຕນ.  ຄ�ນລຕກສະນະເຫ�ດທານ#ດອາດລວມເຖ#ງການຕຕດສລນໃຈຂອງ
ບ�ກຄດນໃດໜຂທງແນວໃດ? ລຕກສະ ນະບ�ກຄະລລກ, ຄວາມສດນໃຈ ແລະ ແນວຄລດຂອງເຂດາເຈດດາ. ເມຂຂທອເວດດາ
ເຖ#ງປຕດໃຈສວນບ�ກຄດນ ການຕຕດສລນໃຈແມທນຍຕງໄດດຮຕບອລດຕລພດນຈາກ ເກນອາຍ�,  ເພດ,  ວຕດທະນະທພາ
ແລະ ບຕນຫາເລຂທອງສທວນຕດວ. 

ຕ��ວຢ�າງ: ພປດຕລກພາຂອງຄດນອາຍ�ສຢງແມທນແຕກຕທາງຈາກພປດຕລກພາຂອງຄດນໄວໜ�ທມ  ເຊລງມຕນສະແດງໃນ
ການຊຂດ,  ການເຮຕດກລດຈະກພາ,  ການໃຊດຈທາຍ,  ຄວາມສດນໃຈ,  ແລະ ອຂທນໆ.  ລວມທຕງແນວຄວາມຄລດທ#ທ
ແຕກຕທາງກຕນ. 

3. ປ,ດໃຈທາງສ,ງຄ�ມ. 

ປຕດໃຈທາງສຕງຄດມແມທນປຕດໃຈໜຂທງທ#ທກວດາງຂວາງ  ແລະ  ເປ#ດກວດາງສຢທສຕງຄດມພາຍນອກ  ເຊ#ງມ#
ຄ�ນລຕກສະນະຕທາງຈາກ 2 ປຕດໃຈທ#ທກທາວມາຂດາງເທ#ງນ#ດ.  ປຕດໃຈທາງສຕງຄດມນ#ດປະກອບມ#ຫ�າຍພາກສທວນ
ຄຂ:  ສພາມະຊລກໃນຄອບຄດວ/ຄອບຄດວໃດໜຂທງ,  ການປະຊາສພາພຕນທາງສຕງຄດມ,  ຊ�ທມຊດນ,  ອດງການຕດຕຕດງ,
ໂຮງຮຽນ, ບພລລສຕດ, ແລະ ບຕນດາກ�ທມຄດນ/ບ�ກຄດນທ#ທສດາງລາຍໄດດ ມ#ການຊຂດການຂາຍຢຢທໃນສຕງຄດມ, ລວມ
ທຕງຜຢດມ#ລະດຕບການສປກສາທ#ທແຕກຕທາງກຕນ,  ຜຢດທ#ທມ#ເງຂອນໄຂດດານການເງ#ນທ#ທແຕກຕທາງກຕນ.  ປຕດໃຈທາງ
ສຕງຄດມນ#ດອາດມ#ຄວາມຫຍ�ດງຫຍາກນດອຍໜຂທງຕພທກຕບການສດາງແຜນການຕະຫ�າດ. 

ໃນການຈຕດການທາງປຕດໃຈທາງສຕງຄດມແມທນອາດໃຊດຜຢດມ#ຊຂທສຽງໃດໜຂທງເພຂທອເປຕນຜຢດໂຄສະນາ,  ຜຢດ
ໃຫດຂພດມຢນ ເພຂທອສດາງອລດຕລພດນໃຫດແກທບຕນດາຜຢດຊຂດ, ຜຢດບພລລການ ຫ�ຂ ນຕກທທອງທທຽວ. 

    ຂອບເຂດການສQກສາພQດຕ(ກຈາຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ
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ພປດຕລກພາ
ຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວ

ພປດຕລກພາ
ຂອງນຕກ
ທທອງທທຽວ

ຮຢບແບບການດພາລດງ
ຊ#ວລດ

ນຕກທທອງທທຽວ ປະສດບການ

ສ�ວນຕ�ວ: 

ອາຍ� - ອາຊ#ບ - ການສປກສາ

ສ�ວນຕ�ວ: 

ອາຍ� - ອາຊ#ບ - ການສປກສາ

ວ,ດທະນະທຈາ: 

- ສະຖານະທາງສຕງຄດມ - ລະດຕບຊຕດນ
ສຕງຄດມ - ວຕດທະນະທພາ

 -

ວ,ດທະນະທຈາ: 

- ສະຖານະທາງສຕງຄດມ - ລະດຕບຊຕດນ
ສຕງຄດມ - ວຕດທະນະທພາ

 -

--

ຈ(ດຕະວ(ທະຍາ: 

ແຮງຈຢງໃຈ- ການຮຕບຮຢດ - ຄວາມເຊຂທອ ແລະ 
ບ�ກຄະລລກ ທທາທ#

ຈ(ດຕະວ(ທະຍາ: 

ແຮງຈຢງໃຈ- ການຮຕບຮຢດ - ຄວາມເຊຂທອ ແລະ 
ບ�ກຄະລລກ ທທາທ#

ສ(ງແວດລ*ອມ: 

ເຕຕກໂນໂລຢ# - ເສດຖະກລດ - ໄພເງ#ນເຟ#ດ - 
ການເມຂອງ

ສ(ງແວດລ*ອມ: 

ເຕຕກໂນໂລຢ# - ເສດຖະກລດ - ໄພເງ#ນເຟ#ດ - 
ການເມຂອງ

ການຕະຫ�າດ: 

ຍ�ດທະສາດ - ການສດທງເສ#ມ - ການ
ໂຄສະນາ - ການສຂທສານ

ການຕະຫ�າດ: 

ຍ�ດທະສາດ - ການສດທງເສ#ມ - ການ
ໂຄສະນາ - ການສຂທສານ

ຊ7�ມ�ວນຊ�ນ

ຢຢທຢບ - ເວບໄຊ - ເຟດສບ�ກ - ທ#ດເຕ#

ຊ7�ມ�ວນຊ�ນ

ຢຢທຢບ - ເວບໄຊ - ເຟດສບ�ກ - ທ#ດເຕ#

ຊ��ມຊ�ນ/ສ,ງຄ�ມ:

 ປະເພດຄດວເຮຂອນ - ກ�ທມເປດດາໝາຍ - 
ສະຖານະ - ບດດບາດໃນສຕງຄດມ

ຊ��ມຊ�ນ/ສ,ງຄ�ມ:

 ປະເພດຄດວເຮຂອນ - ກ�ທມເປດດາໝາຍ - 
ສະຖານະ - ບດດບາດໃນສຕງຄດມ
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6. ການວ(ເຄາະ   -   ວ(ໄຈຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ  .

ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນສ#ທງທ#ທເຂດາເຈດດາຂາດຫວຕງໄວດ ແລະ ຕດອງການທ#ທຈະເຮຕດ, ຈະ
ຊຂດ, ຈະສພາພຕດ ແລະ ຢາກຮຢດຢາກເຫຕນ ແລະ ຢາກໄປໃຫດໄດດ. ໝາຍຄວາມວທາທ�ກຢທາງທ#ທກທຽວຂດອງແມທນໃຫດ
ໄດດດຕທງຕາມຈ�ດປະສດງຂາດໝາຍ ຫ�ຂ ໄດດດຕທງໃຈ - ຕາມແຜນ. 

ຕ�ວຢ�າງ: ນຕກທທອງທທຽວມາແຂວງອ�ດດມໄຊ ຄວາມຕດອງການຂອງເຂດາເຈດດາແມທນຢາກທທຽວຊດມຖພດາຈອມອອງ
- ເປຕນຄວາມຕຕດງໃຈ ແລະ ຕດອງການສະເພາະໃນການເດ#ນທາງ. ຖດາມາໄດດສພາພຕດຕດວຈລທງ ເຫຕນຕດວຈລທງ ໝາຍ
ວທາໄດດຕາມຄວາມຕດອງການຂອງເຂດາເຈດດາ.  ກດງກຕນຂດາມ ມາແລດວແຕທ ສພາພຕດມ#ການປທຽແປທງ  -  ເສຕດນທາງເທປ
ເພ, ບພທມ#ໄກດນພາທທຽວ ບພທສາມາດໄປໄດດ ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນບພທໄດດຕາມແຜນ. ເຮຕດໃຫດສດທງ
ຜດນກະທດບຕພທຄວາມເພລທງພພໃຈຂອງເຂດາເຈດດາ.

ສະນຕດນ,  ເຮດາຕດອງເອດາໃຈໃສທໃນການສປກສາຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວເພຂທອໃຫດເຂດາເຈດດາມ#
ຄວາມເພ#ທງພພໃຈ. 

ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນ ແບທງອອກ 4 ປະເພດມ#ຄຂດຕທງລຢທມນ#ດ:

1. ຄວາມຕດອງການໃຫດມ#ການເຂດດາໃຈ  .

ນຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມຕດອງການໃຫດມ#ການເຂດດາໃຈໃນການສຂທສານຂພດມຢນ  ແລະ  ການສະໜອງຂພດມຢນທ#ທ
ຖຂກຕດອງ.

2. ຄວາມຕດອງການໃນການຕດອນຮຕບ  .  

ນຕກທທອງທທຽວຕດອງການຢາກມ#ຄວາມຮຢດສປກໃນການຕດອນຮຕບທ#ທອດບອ�ທນ - ມ#ຮອຍຍ#ດມ ແລະ ມ#ຄວາມດ#ໃຈ
ທ#ທໄດດເຫຕນເຂດາເຈດດາ.
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--

ວ,ດທະນະທຈາ: 

- ສະຖານະທາງສຕງຄດມ - ລະດຕບຊຕດນ
ສຕງຄດມ - ວຕດທະນະທພາ

 -

--

ການຕອບຮ,ບຂອງນ,ກທ�ອທ�ຽວ: 

ລະດຢການທທອງທທຽວ - ເວລາຊຂດ, ການ
ບພລລການ, ການຈທອງ, ການເລຂອກ, ສະຖລຕລ
ນຕກທທອງທທຽວ, ການສພາຫ�ວດ, ການຈທາຍ.

ການຕອບຮ,ບຂອງນ,ກທ�ອທ�ຽວ: 

ລະດຢການທທອງທທຽວ - ເວລາຊຂດ, ການ
ບພລລການ, ການຈທອງ, ການເລຂອກ, ສະຖລຕລ
ນຕກທທອງທທຽວ, ການສພາຫ�ວດ, ການຈທາຍ.
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3. ຄວາມຕດອງການຮຢດສປກໃຫດເປຕນຄດນສພາຄຕນ  .

ນຕກທທອງທທຽວມ#ຄວາມຕດອງການໃຫດເປຕນບ�ກຄດນສພາຄຕນ ແລະ ພລເສດ.

4. ຄວາມຕດອງການສະດວກສະບາຍ  .

ນຕກທທອງທທຽວຕດອງການມ#ຄວາມສະດວກເກຂອບທ�ກດດານເຊຕທນວທາ: ການເດ#ນທາງ, ໂຮງແຮມ, ຮດານ
ອາຫານ, ການຜຕກຜທອນ, ແລະ ອຂທນໆ.

    ລຈາດ,ບຊ,*ນຂອງແຮງຈຮງໃຈ  :   ຈຈາເປ,ນຕ*ອງ   -   ຕ*ອງການ   -   ປາຖະໜາ

                  

 ເພ7�ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ*ອງການຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວແລ*ວເຮ�າຕ*ອງເນ,*ນໃສ�
ບາງຈ�ດດ,�ງນ�*  :

- ຄວາມປອດໄພ (ຄວາມປອດໄພໃນທ�ກດດານ)

- ມ#ສລດທ#ທຈະໄດດຮຕບການແຈດງເຕຂອນ (ຕດອງມ#ການປະສານງານ, ການໃຫດຂພດມຢນ, ການອະທລບາຍ)

- ມ#ສລດທ#ທຈະເລຂອກ (ມ#ສລດໃນການເລຂອກຊຂດ, ຈທາຍ, ການບພລລການອຂທນໆ ໂດຍບພທມ#ການບຕງຄຕບ)

- ສພາພຕດກຕບສລທງແວດລດອມທ#ທດ# (ອາກາດດ#, ສດດຊຂທນ, ບພທເປ#ດເປຂດອນ, ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວມ#
ບຕນຍາກາດດ#ສວາຍງາມ)

- ມ#ສລດທ#ທຈະແກດໄຂ (ການມ#ສທວນຮທວມແກດໄຂໃນທ�ກດດານ ຫ�ຂ ບາງບຕນຫາທ#ທຈພາເປຕນ)
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ຈຈາເປ,ນ
ຕ*ອງ

Need
ຕ*ອງການ

Want

ປາຖະໜາ

Desire

ຄວາມຈຈາເປ,ນໃນການທ��ຈະຕ*ອງ
ເຮ,ດ / Functional needs

ຄວາມຈຈາເປ,ນໃນການທ��ຈະຕ*ອງ
ເຮ,ດ / Functional needs

ຜ�ນປະໂຫຍດທາງກ�າຍພາບ / 
Physical bene_t

ຜ�ນປະໂຫຍດທາງກ�າຍພາບ / 
Physical bene_t

ຄວາມເພ(�ງພຈໃຈທາງດ*ານອາລ�ມ 
/ Emotional satisfaction

ຄວາມເພ(�ງພຈໃຈທາງດ*ານອາລ�ມ 
/ Emotional satisfaction
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- ມ#ການຍອມຮຕບລະດຕບການສປກສາທ#ທແຕກຕທາງກຕນ (ຕດອງເຂດດາໃຈພປດຕລກພາຂອງນຕກທທອງທທຽວແຕທລະ

ຄດນ ຫ�ຂ ລະດຕບຂອງນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ ຫ�ຂ ກ�ທມ)

- ມ#ສລດທ#ທຈະໄດດຍລນ (ນຕກທທອງທທຽວແມທນຜຢດໜຂທງທ#ທຢາກຮຢດຢາກເຫຕນຢາກຍລນຢາກສພາພຕດສະນຕດນ ການ
ປາກເວດດາແມທນຕດອງໄປໃນທາງທ#ທດ#)

- ຄວາມເພລທງພພໃຈຕພທກຕບຄວາມຕດອງການພຂດນຖານ (ທ#ທພຕກພາອາໄສ, ອາຫານ, ການເດ#ນທາງ, ຫດອງ
ນພດາ, ສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກຕທາງໆທ#ທເປຕນພຂດນຖານ)

ເສຕດນສະແດງຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວຕພທກຕບສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ແຫ�ທງທທອງທທຽວບາງຈ�ດຢຢທ
ແຂວງອ�ດດມໄຊທ#ທໄດດເກຕບກພາໃນ ປ# 2015. (ໄດດສພາພາດ, ເກຕບກພາຂພດມຢນກຕບນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ, ຕທາງ
ປະເທດ ແລະ ອາຊ# ຈພານວນທຕງໝດດ: 300 ຄດນ)

7. ການວ(ເຄາະ   -   ວ(ໄຈການຈ�າຍ

ປດກກະຕລແລດວການງດບໃນການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນມ#ກພານດດ ແລະ ໃຊດຈທາຍຕາມແຜນ, 
ເຊ#ງອລທງໃສທການສຕງເກດແລດວເຫຕນວທາ ນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ ແລະ ແຕທລະກ�ທມແມທນໃຊດຈທາຍແຕກຕທາງ
ກຕນ ຕາມຈ�ດປະສດງຂອງໃຜລາວ ໂດຍອລທງໃສທງດບຂອງຕດນເອງ. 

- ຕດວຢທາງການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວເປດກະເປດາ (Backpacker) ແມທນມ#ຂ#ດຈພາກຕດທ#ທສ�ດໃນ
ການໃຊດຈທາຍ ບພທວທາ ຈະເປຕນຄທາໃຊດຈທາຍໃນການເດ#ນທາງ, ຄທາອາຫານການກລນ, ຄທາພຕກເຊດທາ ແລະ 
ອຂທນໆ... ເຊ#ງສະຫ��ບແລດວການຈະຈທາຍລາຍຮຕບຂອງນຕກທທອງທທຽວກ�ທມນ#ດແມທນນດອຍຫ�າຍ.

- ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແບບເປຕນກ�ທມນຕກທທອງທທຽວ: ຈພາພວກນ#ດແມທນຈະໃຊດຈທາຍຕດດນທາງ
ສຢງ ຕດວຢທາງ: ການຈທອງຊຂດທດວຈາກບພລລສຕດທທອງທທຽວໃນລາຄາທ#ທສຢງ. ການໃຊດຈທາຍປາຍທາງແມທນ 
20 % ເຊຕທນວທາ: ການໃຊດຈທາຍຊຂດເຄຂທອງທ#ທລະລປກ, ການອດບໜວດ, ອາຫານທດອງຖລທນ, ການໃຫດທລບ 
ແລະ ອຂທນໆ ສະນຕດນ ການພະຈທາຍລາຍໄດດແມທນ ປທານກາງ. ແຕທກພທຂຂດນກຕບບ�ກຄດນທ#ທມ#ພປດຕລກພາ
ແຕກຕທາງຈາກຄດນອຂທນ.
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- ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ: ການທທອງທທຽວແບບຄອບຄດວ ເວດດາລວມແລດວຄອດນ

ຂດາງຈທາຍຫ�າຍ ເຊຕທນວທາ: ຈທາຍຄທາພຕກເຊດທາ, ຄທາອາຫານ, ຄທາເດ#ນທາງ, ເຄຂທອງຂອງທ#ທລະລປກ, 
ລາຍການທທອງທທຽວ ແລະ ຄທາອຂທນໆດດວຍຕດນເອງ ສະນຕດນ ກ�ທມນ#ດຖຂວທາເປຕນກ�ທມນຕກທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທ
ກະຈທາຍລາຍຮຕບໄດດດ#.

- ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ ແບບຄາຮາວານລດດໃຫທຍ (40 – 50 ຄຕນລດດ): ກ�ທມນ#ດແມທນ
ກ�ທມທ#ທໃຊທຈທາຍຫ�າຍທ#ທສ�ດຖດາທຽບໃສທກ�ທມອຂນທໆ ຈທາຍແບບເຕຕມທ#ທ ບພທວທາຈະເປຕນການໃຊດຈທາຍຄທາພຕກ
ເຊດາ, ຄທາອາຫານ, ຊຂດເຄຂທອງຕທາງ, ຍຕງລດງໄຫ�ໃນການໃຊດຈທາຍການບຕນເທລງຕທາງໆ. ຖຂວທາການໃຊດຈທາຍ
ແມທນສຢງທ#ທສ�ດ.

- ການໃຊດຈທາຍຂອງນຕກທທອງທທຽວໄທ ແບບຄາຮາວານລດດຈຕກໃຫທຍ (Big bike): ກ�ທມນ#ດເປຕນກ�ທມທ#ທ
ໃຊດຈທາຍປານກາງເພາະມ#ຄວາມຟດາວຝຕງຕພທການເພ#ນທາງ ສະນຕດນການໃຊດຈທາຍແມທນພຽງແຕທ ຄທາ
ພຕກເຊດາ, ອາຫານ ແລະ ຄທາບພລລການອຂທນໆເທດທານຕດນ. 

- ນຕກທທອງທທຽວພາຍໃນ (ນຕກທທອງທທຽວລາວ) ຖຂວທາເປຕນກ�ທມໜຂທງທ#ທສດາງລາຍຮຕບໄດດດ#ເພາະ ພປດຕລກພາ
ຂອງຄດນລາວແຕກຕທາງຈາກນຕກທທອງທທຽວຕທາງປະເທດຢທາງສ#ດນເຊ#ງ. ການໃຊດຈທາຍແມທນຄດອນຂດາງ
ຟ�ດມເຟຂອຍ ທາຍໄດດໃນທ�ກຮຢບແບບ. ຖຂວທາເປຕນກ�ທມນຕກທທອງທທຽວໜຂທງທ#ທຄວນເອດາໃຈໃສທ ແລະ ສດາງໃຫດ
ກທາຍເປຕນ ລາວ ທທຽວ ລາວ.

    ເພຂທອດຂງດຢດໃຫດມ#ການໃຊດຈທາຍຫ�າຍຂຂດນ ເຮດາຕດອງເອດາໃຈໃສທດຕທງນ#ດ  :

1). ພຕດທະນາແຫ�ທງທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ໃຫດກທາຍເປຕນສະຖານທ#ທທທອງທທຽວໃຫດເປຕນທ#ທຍອມຮຕບ ແລະ 
ທທອງທທຽວໄດດທ�ກລະດຢການ.

2). ປຕບປ�ງຂອດການບພລລການເຊຕທນວທາ: ໂຮງແຮມ, ເຮຂອນພຕກ, ຮດານອາຫານ, ການຂດນສດທງ, ການ
ບພລລການນພາທທຽວ ແລະ ອຂທນໆທ#ທກທຽວຂດອງ.

3). ປຕບປ�ງ ແລະ ພຕດທະນາລະບດບພຂດນຖານໂຄງລທາງ ແລະ ສລທງອພານວຍຄວາມສະດວກຕທາງໆ ເຊຕທນວທາ:
ເສຕດນທາງເຂດດາສຢທແຫ�ທງທທອງທທຽວ, ຫດອງນພດາ, ສຢນຂາຍເຄຂທອງຜະລລດຕະພຕນຫຕດຖະກພາ, ສະຖານທ#ທຈອດ
ລດດ, ຫດອງຂພດມຢນຂທາວສານ ແລະ ອຂທນໆ.

4). ພຕດທະນາເລຂທອງວຽກງານການຕະຫ�າດ, ການສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາໃຫດທດທວເຖ#ງ.

5). ຮຕກສາມຢນເຊຂດອວຕດທະນະທພາ - ຮ#ດຄອງປະເພນ#ອຕນເກດທາແກທ ທ#ທບພທມ#ໃຜຄຂ. 

 ສະຖ(ຕ(ລາຍຮ,ບຈາກນ,ກທ�ອງທ�ຽວທ��ວແຂວງອຮ�ດ�ມໄຊ ແຕ� 2005 - 2015
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8.   ການວ(ເຄາະ   -   ວ(ໄຈການຮ��ວໄຫ�ຂອງນ,ກທ�ອງທ�ຽວ  . 

ການຮດທວໄຫ�ຂອງນຕກທທອງທທຽວຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊຖຂວທາເປຕນຈ�ດໜຂທງທ#ທທດາທທາຍຫລາຍ ແລະ ຈພານວນ
ນຕກທທອງທທຽວທ#ທຮດທວໄຫ�ແມທນຫ�າຍສດມຄວນ ເຊຕທນ ນຕກທທອງທທຽວຈ#ນ, ໄທ, ແລະ ຢຢໂຮບ. ເຫດຜດນທ#ທຮດທວໄຫ�
ແມທນເພາະວທາ ແຂວງອ�ດດມໄຊເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອ ເປຕນເສຕດນທາງຜທານ ເຮຕດໃຫດການທ#ທຈະພຕກ
ເຊດທານຕດນ ກະເທ#ນກຕບເວລາ. ນອກຈາກນຕດນແລດວ ແຫ�ທງທທອງທທຽວທ#ທໂດດເດຕທນ ທ#ທຈະສາມາດດປງດຢດເຂດາເຈດດາຢຢທ
ຕພທກພທຍຕງນດອຍ ແລະ ໄລຍະການເຂດດາຫາແຫ�ທງທທອງທທຽວ ນຕດນແມທນຕດອງໃຊດເວລາ ເພາະເສຕດນທາງບພທສະດວກ. 
ດຕທງນຕດນ, ການເສຍນຕກທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ການຮດທວໄຫ�ແມທນຄດອນຂດາງຫ�າຍໃນແຕທລະປ#. 
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ຕ�ວຢ�າງ: ເມຂອງປາກແບງເປຕນເມຂອງທທອງທທຽວໜຂທງຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ ເຊ#ງເປຕນຈ�ດແວທ ຫ�ຂ ຈ�ດ

ຜທານ (ເຄ#ທງທາງ)ຂອງນຕກທທອງທທຽວທ#ທເດ#ນທາງດດວຍເຮຂອຈາກ ແຂວງຫ�ວງພະບາງ - ຫດວຍຊາຍ ແລະ 
ຫດວຍຊາຍ ຫາ ຫ�ວງພະບາງ. ນຕກທທອງທທຽວແຕທລະຄດນ / ກ�ທມ ຕດອງໄດດພຕກເຊດທາ 1 ຄຂນທ#ທເມຂອງປາກແບງ 
ເພຂທອລພທຖດາການເດ#ນທາງຕພທໃນມຂດຕພທມາ. ສະນຕດນ, ຈະເຮຕດແນວໃດໃຫດເຂດາເຈດດາຢຢທຕພທ. ການໃຊດຈທາຍຂອງເຂດາເຈດດາ
ກພທພຽງ ຄທາພຕກເຊດທາ ແລະ ຄທາອາຫານ. ແຫ�ທງທທອງທທຽວມ#ນດອຍ ຍຕງບພທໄດດຮຕບການພຕດທະນາອ#ກດດວຍ, ບພທມ#
ກລດຈະກພາທທອງທທຽວເພຂທອສດາງຄວາມສດນໃຈ ແລະ ດປງດຢດເຂດາເຈດດາ. 

ຖດາເມຂອງປາກແບງມ#ກລດຈພາທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ, ສະຖານທ#ທຫລ#ດນກລດຈະກພາຕທາງໆ 
ແນທນອນນຕກທທອງທທຽວຕດອງສຂບຕພທພຕກ 2 – 3 ຄຂນ ຫ�ຂ ຫລາຍກວທານຕດນ. ສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວເຂດດາເມຂອງປາກ
ແບງແຕທລະມຂດບພທຕພທາກວທາ 100 ຄດນ. ເມຂອງປາກແບງເປຕນເມຂອງທ#ທມ#ແຂກນຕກທທອງທທຽວຫລາຍປດກກະຕລແລດວ 
ແຕທ ຂາດດດານການພຕດທະນາການທທອງທທຽວ ເຊລງເຮຕດໃຫດການຮດທວໄຫ�ຂອງນຕກທທອງທທຽວແມທນ ຫລາຍ
ທ#ທສ�ດ. 

8.ການວ(ເຄາະ   -   ວ(ໄຈຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນ ແລະ ອ7�ນໆ  .

ການທທອງທທຽວປະຈ�ບຕນຖດາທຽບໃສທເມຂທອກທອນແມທນຖຂວທາມ#ການຂະຫຍາຍຕດວສຢງ, ລາຍຮຕບຈາກການ
ທທອງທທຽວ  ແລະ  ຕດວເລກສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວ  ແລະ  ທຕງພາຍໃນ  ແລະ  ຕທາງປະເທດແມທນເພ#ມຂຂດນຢທາງຕພທ
ເນຂຂທອງ.  ສທວນດດານວຽກງານການຕະຫ�າດແມທນກວດາງຂວາງຂຂດນຫ�າຍພພສດມຄວນ.  ໄດດຂະຫຍາຍຕທານທາງການ
ຕະຫ�າດທດທວປະເທດ.  ຕະຫ�າດທທອງທທຽວພາຍໃນຫ�ຕກ  ຫ�ຂ  ບພລລສຕດທທອງທທຽວທ#ທ  ປຽບສະເໝຂອນຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊມ#ຄຂ: 
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1. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ AVATRAIL ຫ�ວງພະບາງ - ສ ສ ຫວຽດນາມ.

2. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ລາວມຢດ Laosmood ນະຄອນ�ວງວຽງຈຕນ.

3. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ສະບາຍໃຈ ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

4. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Visit Asia ຫ�ວງພະບາງ.

5. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Green discovery ນະຄອນຫ�ວງວຽງຈຕນ.

6. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ Asev ຫ�ວງພະບາງ.

7. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ເຢ#ນຕດາ ແຂວງອ�ດດມໄຊ.

8. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ ນາຄາຮາດ ຫ�ວງພະບາງ.

9. ບພລລສຕດທທອງທທຽວ E – Asia ຫ�ວງພະບາງ.

10. ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປາແຂວງອ�ດດມໄຊ. 

 ບ,ນດາແຂວງອອ*ມຂ*າງ (ຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວຫ�,ກ) ພາຍໃນມ�ຄ7ດ,�ງລ�ມນ�*:

1. ແຂວງຫ�ວງພະບາງ

2. ນະຄອນຫ�ວງວຽງຈຕນ

3. ແຂວງຫ�ວງນພດາທາ

4. ແຂວງບພທແກດວ

5. ແຂວງຜດດງສາລ#

6. ແຂວງໄຊຍະບຢລ# 

7. ແຂວງຊຽງຂວາງ

8. ແຂວງຫດວພຕນ

 ບ,ນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ (ຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວສຈາຮອງ) ມ�ຄ7:

1. ແຂວງວຽງຈຕນ

2. ແຂວງບພລລຄພາໄຊ

3. ແຂວງເຊກອງ

4. ແຂວງຄພາມທວນ

5. ແຂວງສາລະວຕນ
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6. ແຂວງຈພາປທາສຕກ

7. ແຂວງເຊກອງ

8. ແຂວງໄຊສດມບຢນ

9. ອຕດຕະປຂ

 ຄວາມສຈາຄ,ນຂອງຕະຫ�າດທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນຫ�7 ການທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນ:

• ສດທງຜດນສະທດອນໃຫດຕະຫ�າດພາຍນອກໄດດເຫຕນ, ສດາງຄວາມສດນໃຈເພລທມຂຂດນໃຫດແກທພາຍນອກ ແລະ ສດາງ
ຄວາມໝຕດນຄດງຕພທການທທອງທທຽວພາຍໃນ.

•  ເປຕນການໃຊດຈທາຍພາຍໃນປະເທດ.

• ເປຕນການສດາງວຽກເຮຕດງານທພາໃຫດຄດນພາຍໃນ - ທຕງເປຕນການຫ��ດຜທອນຄວາມທ�ກຫຍາກ.

• ເປຕນການພຕດທະນາວຽກງານເສດຖະກລດ - ສຕງຄດມທາງກດງ ແລະ ທາງອອດມ.

• ເປຕນການຮຕກສາ ແລະ ສດາງຄ�ນຄທາ ຫ�ຂ ສດາງມຢນຄທາເພ#ທມໃຫດທາງວຕດທະນະທພາ, ຮ#ດຄອງປະເພນ#, ແຫ�ທງ
ທທອງທທຽວ ແລະປະຫວຕດສາດ. 

• ເປຕນການສດທງເສ#ມລາວທທຽວລາວ.

 ວຽກງານການຕະຫ�າດພາຍໃນ.

ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວພາຍໃນແມທນທາງທລມງານທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊໄດດຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຕທງນ#ດ:

- ໄດດໂຄສະນາການທທອງທທຽວໂດຍຜທາຍຊຂທມທວນຊດນເຊຕທນວທາ: ເຟດສບ�ກ, ຢຢທຢບ, ເວບໄຊ, ແລະ 
ແອບຕທາງໆ.

- ໄດດໂຄສະນາຜທານທາງວລທະຍ�ກະຈທາຍສຽງ, ໜຕງສຂພລມວຽງຈຕນທາມ, ແລະ ບາງວາລະສານ.

- ໄດດມ#ການໂຄສະນາທາງແຜທນຜຕບ, ໂປດສເຕ#ຢຢທສຢນຂພດມຢນຂທາວສານການທທອງທທຽວ ແລະ ສດທງໃຫດ
ແຕທລະເມຂອງ, ບຕນດາແຂວງພາກເໜຂອ ແລະ ບາງແຂວງທາງພາກກາງ ແລະ ໃຕດ. 

- ສດທງລາຍການທທອງທທຽວທຕງໝດດ 13 ລາຍການໃຫດແກທຫ�າຍກວທາ 10 ບພລລສຕດທທອງທທຽວພາຍໃນ
ເພຂທອໂຄສະນາຊທວຍ ແລະ ເປຕນການດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

 ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈການທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນ.

- ຈ�ດດ�: 

• ມ#ແຫ�ທງທທອງທທຽວທພາມະຊາດ ແລະ ວຕດທະນະທພາຫ�າກຫ�າຍ

• ການສະໜຕບສະໜຢນຈາກທາງພຕກລຕດ ແລະ ພາກເອກະຊດນ.
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• ເປຕນແຂວງໃຈກາງພາກເໜຂອ - ເສຕດນທາງເຊຂທອມຕພທບຕນດາແຂວງສະດວກ.

• ມ#ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວຫ�າຍ - ລ#ສອດນພດາກຕດຢພລະປາ.

- ຈ�ດອ�ອນ:

• ພຂດນຖານໂຄງລທາງບາງເຂດຍຕງບພທທຕນໄດດຮຕບການພຕດທະນາ.

• ການບພລລການດດານການທທອງທທຽວບພທໄດດຕາມມາດຕະຖານ.

• ບາງສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ/ແຫ�ທງທທອງທທຽວຫທາງໄກ - ຕດອງໃຊດເວລາໃນການເດ#ນທາງ.

• ໄກດນພາທທຽວບພທພຽງພພ.

• ບາງບດານເປດດາໝາຍບພທໃຫດການຮທວມມຂເທດທາທ#ທຄວນ.

• ການລດງທປນຈາກນຕກລດງທປນຕທາງປະເທດ ຫ�ຂ ພາຍໃນຈາກບາງຂະແໜງການສດທງຜດນກະທດບ
ຕພທແຫ�ທງທທອງທທຽວບາງເຂດກພທໃຫດເກ#ດຄວາມເສຍຫາຍ.

• ງດບໃນການພຕດທະນາແຫ�ທງທທອງທທຽວມ#ນດອຍ.

• ລາຄາບພລລການທທອງທທຽວແພງເຊຕທນວທາ: ການເຊດທາລດດ, ປ#ດເຂດດາຊດມສະຖານທ#ທທທອງທທຽວ ແລະ
ອຂທນໆ.

- ກາລະໂອກາດ: 

• ສດາງລາຍຮຕບເພ#ທມ.

• ສດາງວຽກເຮຕດງານທພາໃຫດແກທຄດນພາຍໃນ.

• ພຕດທະນາແຫ�ທງທທຽວທ#ທມ#ໃຫດກທາຍເປຕນທ#ທຮຢດຈຕກທຕງພາຍໃນ ແລະ ຕທາງປະເທດ.

• ພຕດທະນາທາງດດານຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮຢດຂອງພະນຕກງານທທອງທທຽວ, ຜຢດປະກອບການ
ບພລລການທທອງທທຽວອຂທນໆ.

- ສ��ງທ*າທາຍ:

• ມ#ການແຂທງຂຕນຫ�າຍຂຂດນ.

• ພາສ#/ອາກອນ.

• ການລດງທປນສຢງ.

• ແອທອຕດ/ທພາລາຍສລທງແວດລດອມ/ບຕນຫາຂ#ດເຫຍຂດອ.

 ວ(ໄສທ,ດການທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນ: 
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- ສດາງການທທອງທທຽວພາຍໃນໃຫດກທາຍເປຕນເສດຖະກລດທທອງທທຽວແບບມ#ຄວາມຍຂນຍດງ - ຫ��ດ

ຜທອນຄວາມທ�ກຫຍາກ.

 ພາລະໜ*າທ��ທ��ຕ*ອງຈ,ດຕ,*ງປະຕ(ບ,ດ: 

ສດທງເສ#ມການທທອງທທຽວພາຍໃນໃຫດມ#ຄວາມເຂດດມແຂງໃນທ�ກດດານ, ໃຫດເປຕນການທທອງທທຽວທ#ທມ#
ຄວາມຮຕບຜ#ດຊອບ, ເປຕນການບພລລການທທອງທທຽວທ#ທດ#ເລ#ດ, ໂຄສະນາໃຫດຖຂກກຕບກ�ທມຕະຫ�າດ
ເປດດາໝາຍ,ໃຫດທ�ກການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດຖຂກກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວທຕງພາຍໃນ ແລະ 
ຕທາງປະເທດ. ດປງດຢດນຕກທທອງທທຽວມາທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊໃຫດຫລາຍຂຂດນ.

ຢາກໃຫດການບພລລຫານການທທອງທທຽວພາຍໃນສພາເລຕດ ແລະ ໄດດຮຕບຜດນສພາເລຕດຕດອງອລທງໃສທບາງ
ປຕດໃຈຄຂ:

- ການຮທວມມຂລະຫວທາງພຕກລຕດ, ພາກເອກະຊດນ ແລະ ບຕນດາຊ�ທມຊດນເປດດາໝາຍ.

- ແນວທາງແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫຢາດທ#ທດ#, ການບພລລຫານແບບມ#ຄວາມຍຂຍຍດງ.

- ຄວາມພດອມທາງດດານການເງ#ນ.

- ການສພາຫ�ວດ, ການວຕດແທກ, ການປະເມ#ນຜດນ, ການລາຍງານ.

 ການວ(ເຄາະ - ວ(ໄຈ ອ(ດຕ(ພ�ນການທ�ອງທ�ຽວພາຍໃນ.

ກະແສ� ພາບລວມ

ກະແສທທາງດດານການແຂທງຂຕນ • ກະຈທາຍຜະລລດຕະພຕນໃຫດທດທວເຖ#ງ, ຂະຫຍາຍຕະຫ�າດ, ການເສຍ
ສະຫ�ະ, ການເຂດດາເຖລງ ແລະ ການບພລ#ການທ#ທດ#.

• ສດາງແຂວງໃຫດກທາຍເປຕນແຫ�ທງທທອງທທຽວໃນລະດຕບພາກພຂດນ/ລະດຕບ
ເຂດ/ລະດຕບແຂວງ/ລະດຕບຊາດ ແລະ ໃຫດກດາວເຂດດາສຢທລະດຕບ
ປະເທດ.

• ກພານດດດດານດ#, ດດານອອທນ, ໂອກາດ ແລະ ຈ�ດຂດທມຄຢທຂອງເຮດາ ແລະ 
ຂອງຂຢທແຂງ.

ກະແສທທາງດດານເສດຖະກລດ • ມຢນຄທາການໃຊດຈທາຍສຢງສດທງຜດນກະທດບຕພທການທທອງທທຽວ - ການ
ເດ#ນທາງ. ຕ�ວຢ�າງ: ລາຄານພດາມຕນ, ລາຄາການພຕກເຊດາ, ອາຫານ 
ແລະ ອຂທນໆ.

• ເສດຖະກລດດ#ການທທອງທທຽວມ#ການຈະເລ#ນເຕ#ບໂຕ. 

ກະແສທທາງດດານກດດໝາຍ 
ແລະ ການເມຂອງ

• ການເມຂອງສດທງຜດນກະທດບຕພທການທທອງທທຽວ ແລະ ສດາງທາງເລຂອກໃຫດ
ແກທການທທອງທທຽວ.

• ກດດໝາຍການທທອງທທຽວ, ການຄ�ດມຄອງການທທອງທທຽວ, 
ນະໂຍບາຍການທທອງທທຽວທ#ທດ#ສດາງໂອກາດ ແລະ ເງຂທອນໄຂໃຫດແກທ
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ນຕກທທອງທທຽວໃນການເດ#ນທາງ.

ກະແສທດດານຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວ ແລະ ການຕະຫ�າດ
ທທອງທທຽວ

• ໃຫດເປຕນໜຂທງຕະຫ�າດທທອງທທຽວລະດຕບແຂວງ - ປະເທດ/ສດາງຄວາມ
ສດນໃຈພລເສດ (ການທທອງທທຽວທພາມະຊາດ, ການທທອງທທຽວ
ວຕດທະນະທພາ ແລະ ການທທອງທທຽວປະຫວຕດສາດ). 

• ລາຄາການທທອງທທຽວ/ກລດຈະກພາການທທອງທທຽວຕພທາ/ເໝາະສດມສດາງ
ຄວາມຕດອງການໃນການທທອງທທຽວຫລາຍຂຂດນ. 

• ໂຄສະນາຜທານຊຂທມທວນຊດນ,ຊ�ທມຊດນ ແລະ ການຜດວພຕນປະສານງານ.

• ສດາງສລທງພລມໂຄສະນາທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນປະໂຫຍດ ແລະ ໃຫດຖຂກກຕບ
ຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ. ການໂຄສະນາທ#ທເບລທງໄດດງທາຍ 
ແລະ ເຂດດາໃຈ.

• ພຕດທະນາວຽກງານເຊຂທອມຕພທດດານການທທອງທທຽວ ເມຂອງ, ແຂວງ, 
ປະເທດ.

ກະແສທດດານເຕຕກໂນໂລຢ# • ພຕດທະນາການນພາໃຊດເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝຕາມຍ�ກ
ເພຂທອເຂດດາຊທວຍໃນວຽກງານສດທງເສ#ມ ແລະ ໂຄສະນາການທທອງທທຽວ.

• ການປຕບປ�ທງດດານການຂດນສດທງທາງລດດ, ຍດນ ແລະ ເຮຂອ. (ໃຫດມ#
ຄວາມວອທງໄວ, ຖຂກກຕບເວລາ ແລະ ລາຄາທ#ທເໝາະສດມ).

ກະແສທດດານສລທງແວດລດອມ • ສະພາບແວດລດອມດ#ສດາງໂອກາດໃຫດແກທການທທອງທທຽວສຢງ.

• ສດາງການມ#ສທວນຮທວມກຕບພາກສທວນທ#ທກທຽວຂດອງໃນການຈຕດການ
ດດານສລທງແວດລດອມ ພດອມກຕນກຕບວຽກງານກາທທອງທທຽວ. 

• ສດາງລະບຽບການທທອງທທຽວກທຽວກຕບການຄ�ດມຄອງຊຕບພະຍາການ
ທພາມະຊາດເຂດແຫ�ທງທທອງທທຽວ ແລະ ສະຖານທ#ທທທອງທທຽວຢທາງ
ເຂດດມງວດ.

ກະແສທທທງດດານວຕດທະນະທພາ -
ສຕງຄດມ

• ການຮຕກສາວຕດທະນະທພາອຕນດຕດງເດ#ມເກດທາແກທແມທນສດທງຜດນກະທດບທ#ທດ#
ຕພທການທທອງທທຽວ. ສດາງຄວາມເຂຕດມແຂງຕພທການທທອງທທຽວໃຫດມ#
ຄວາມຍຂນຍດງ.

• ຄວາມປອດໄພທາງສຕງຄດມສດາງອລດຕລພດນຕພທການທທອງທທຽວ ຫ�ຂ ການຕຕ
ສລນໃຈໃນການທທອງທທຽວ.

ໝວດທ��   6: ການສ*າງຂ�ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂ,*ມແຂງໃຫ*ແກ�ໜວຍງານ
ຈ,ດຕ,*ງ  
               ປະຕ(ບ,ດກ(ດຈະການຕະຫ�າດ.
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1. ປະກອບອ�ປະກອນ  :

ເຄຂທອງມຂອ�ປະກອນ ຫ�ຂ ເຄຂທອງມຂເຕຕກໂນໂລຢ#ທ#ທທຕນສະໄໝແມທນຍດອມມ#ຄວາມສພາຄຕນຕພທວຽກງານທ�ກ
ດດານ ໂດຍສະເພາະກລດຈະການນ#ດແມທນເນຕດນໃສທວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ. 
ເຊ#ງທລມງານຮຕບຜລດຊອບແມທນມ#ຄວາມຕດອງການເຄຂທອງມຂບາງຈພາພວກທ#ທເຫຕນວທາມ#ຜດນປະໂຫຍດ ແລະ 
ສາມາດຊທວຍໃນການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດກລດຈະການການຕະຫ�າດໃຫດດ#ຂຂດນ. ຄວາມຕດອງການທາງດດານ
ອ�ປະກອນມ#ຄຂດຕທງນ#ດ:

- ກດອງຖທາຍຮຢບ ຄ�ນະພາບດ# Canon 1 ເຄຂທອງ

- ກດອງຖທາຍວ#ດ#ໂອ 1 ເຄຂທອງ

- ປ�ລນເຕ#ສ# ທ#ທມ#ຄ��ນນະພາບ 1 ເຄຂທອງ

- ຄອມພລວເຕ#ຕຕດງໂຕະ 1 ເຄຂທອງ

- GPS 1 ເຄຂທອງ

- ເຄຂທອງອຕດແຂງ Laminator  1 ເຄຂທອງ

2. ຝປກອດບຮດມໃນດດານຕທາງໆ  .

- ຝປກອດບຮດມດດານການອອກແບບສລທງພລມໂຄສະນາ, ການຕຕດຕພທພາບນລທງ ແລະ ພາບວລດ#ໂອ.

- ຝປກອດບຮດມວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ - ການສປກສາການຕະຫ�າດ.

- ຝປກອດບຮດມດດານການປະຖດມພະຍາບານ (ການທທອງທທຽວແບບປະຈດນໄພ)

- ຝປກອດບຮດມໄກດນພາທທຽວຂຕດນບດານ ແລະ ຂຕດນແຂວງ.

- ຝປກອດບຮດມການເກຕບກພາຂພດມຢນສະຖລຕລນຕກທທອງທທຽວຢຢທຈ�ດໝາຍປາຍທາງການທທອງທທຽວຂອງ
ເຂດພຂດ#ນທ#ທເປດດາໝາຍໃນແຂວງອ�ດດມໄຊ.

- ຝປກອດບຮດມດດານສລທງແວດລດອມການທທອງທທຽວ.

3. ທຕດສະນະສປກສາ ແລະ ແລທກປທຽນ  .

- ການທຕດສະນະສປກສາດດານການທທອງທທຽວ (ທ#ທປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເພຂທອແລທກປທຽນ
ປະສດບການ ແລະ ແນວຄວາມຄລດອຂທນໆ.

- ການແລທກປທຽນວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວກຕບແຂວງເພຂທອນບດານ.

ໝວດທ�� 7: ສະຫ��ບ

ການເຮຕດກລດຈະການໃດໜຂທງ ຫ�ຂ ທ�ລະກລດໃດໜຂທງບພທແມທນວທາພວກເຮດາຈະສາມາດເປຕນຜຢດຊທຽວຊານທາງ
ດດານການຕະຫ�າດໄດດໂດຍທຕນທ#ທ, ຕດອງຮຽນຮຢດດດວຍການປະຕລບຕດຕດວຈ#ທງເທຂທອລະກດາວ, ສະນຕດນພວກເຮດາຕດອງ
ເຮຕດແນວໃດໃນເວລາທ#ທພວກເຮດາກພາລຕງດພາເນ#ນວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ.
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ພວກເຮດາຕດອງມ# 1) ການວລເຄາະສະພາບເສດຖະກລດ ຫ�ຂ ທ�ລະກລດຂອງຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວທ#ທ

ແນທນອນ 2) ກພານດດການແບທງປະເພດກ�ທມຕະຫ�າດທທອງທທຽວ, ກ�ທມເປດດາໝາຍ ແລະ ການສດາງຖານະໃຫດບຕນ
ດາກ�ທມຕະຫຢາດທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ 3) ສດາງແຜນ ແລະ ກະກຽມການຕະຫ�າດພດດອມທຕງການສພາຫຢວດ/
ວລເຄາະ ວລໄຈຕະຫ�າດ ແລະ ອດງປະກອບຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດ 4 Ps.

ວລໄຈ ສາມາດຮຕບຮຢດຂພດມຢນຂອງສະພາບເສດຖະກລດ/ຕະຫ�າດ

ປະເພດນຕກທທອງທທຽວ ວລເຄາະພປດຕລກພາ/ການເຄຂທອນໄຫວ/ກະແສທນຕກທທອງທທຽວ

ກ�ທມນຕກທທອງທທຽວເປດດາໝາຍ ເລຂອກນຕກທທອງທທຽວທ#ທເໝາະສດມ/ຖຂກຕດອງກຕບຜະລລດຕະພຕນ

ຖານະ ສດາງຖານະ/ແຕທລະລະດຕບນຕກທທອງທທຽວ/ກ�ທມເປດດາໝາຍ

ຜະລລດຕະພຕນ ຖຂກຕດອງກຕບຄວາມຕດອງການຂອງນຕກທທອງທທຽວ, ຄ�ນລຕກສະນະຜະລລດຕະພຕນ, 
ການບພລລການ  

                                  ທ#ທເປຕນໜດາເຊຂທອຖຂ ແລະ ມ#ລຕກສະນາແຕກຕທາງຈາກບທອນອຂທນໆ.

ລາຄາ ວາງລາຄາຜະລລດຕະພຕນໃຫດເໝາະສດມ ນຕກທທອງທທຽວສາມາດຊຂດໄດດ

ສະຖານທ#ທ ສາມາດເຂດດາໄດດງທາຍ, ສະດວກສະບາຍ, ຊອກໄດດງທາຍ.

ການໂຄສະນາ ຕລດຕພທຜດວພຕນກຕບນຕກທທອງທທຽວ, ບພລລສຕດທທອງທທຽວ, ຊຕກຊວນເຂດາເຈດດາໃຫດມ#ຄວາມ
ສດນໃຈໃນ

ການຊຂດ

ສະຫ��ບແລດວ  ການຕະຫ�າດແມທນພາກສທວນໜຂທງທ#ທເປຕນລຕກສະນະປະຈພາຕດວໃນການເຮຕດທ�ລະກລດ.  ເຖ#ງ
ຢທາງໃດກພທຕາມຄວາມເຂດດາໃຈຕພທບຕນຫາດຕທງກທາວ  ແມທນບພທສາມາດຮຕບປະກຕນວທາ  ການເຮຕດທ�ລະກລດນຕດນຈະໄດດຮຕບ
ຜດນສພາເລຕດໂດຍຕະຫ�ອດ ຍດກເວຕດນ ແຕທກພລະວລທ#ທແບບແຜນການຕະຫ�າດສດາງຂຂດນໄດດຢທາງສດມບ�ນແບບ ແລະ ບພທ
ຂາດຕດກບດກຜທອງອຕນໃດ. ສະນຕດນ, ບຕນຫາທ#ທສພາຄຕນທ#ທສ�ດຂອງຜຢດຮຕບຜລດຊອບແມທນຕດອງມ#ຄວາມສາມາດໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ປະຕລບຕດໜດາທ#ທວຽກງານດດານການຕະຫ�າດໃຫດໄດດຜດນສພາເລຕດ. ພດອມກຕນນຕດນມ#ຫລາຍປຕດໃຈທ#ທ
ສດທງຜດນສະທດອນຕພທວຽກງານຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດເຊຕຕທນວທາ:  ຄວາມຕດອງການຂອງຊ�ທມຊດນ,  ກະແສທນຕກ
ທທອງທທຽວ,  ໄພທພາມະຊາດ,  ກດດລະບຽບການຕທາງໆດດານການທທອງທທຽວ ແລະ ອຂທນໆ.  ສະນຕດນ ການກວດກາ,
ຕລດຕາມ,  ປະເມ#ນຜດນ ແລະ ການປຕບສະພາບແຜນການຕະຫ�າດແມທນຈະຊທວຍໃຫດການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໄປໄດດ
ດ# ແລະ ທຕນກຕບສະພາບທ#ທເກ#ດຂຂດນ.

ແຜນຍ�ດທະສາດການຕະຫ�າດທທອງທທຽວແຂວງອ�ດດມໄຊນ#ດຮທາງຂຂດນເພຂທອສະໜອງຄວາມຮຢດພຂດນຖານ
ກທຽວກຕບການທທອງທທຽວ,ການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ,  ການວລເຄາະ  ວລໄຈ  ຂຕດນພຂດນຖານ,  ເຄຂທອງມຂການຕະຫ�າດ,
ວລທ#ການຈຕດຕຕດງປະຕລບຕດໂດຍພຂດນຖານ,  ແນວຄວາມຄລດຕທາງໆກທຽວກຕບສະພາບການທທອງທທຽວໃນປະຈ�ບຕນທ#ທສາ
ມາດນພາໃຊດເຂດດາໃນການຈຕດການດດານວຽກງານການຕະຫ�າດທທອງທທຽວ,ການບພລລການ  ແລະ  ການພຕດທະນາ
ຜະລລດຕະພຕນທທອງທທຽວຕທາງໆຢຢທແຂວງອ�ດດມໄຊ. ພະນຕກງານຮຕບຜລດຊອບສາມາດນພາໃຊດແນວຄວາມຄລດເຫ�ດທານ#ດ
ມາພຕດທະນາ ແລະ ສດທງເສ#ມວຽກງານການຈະຫ�າດທທອງທທຽວຂອງແຂວງອ�ດດມໄຊ. 
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