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เรือ่ง : มนตช์ยั ชาญวรีกลู   ภาพ : นนทบ์รุะ หนึง่สวสัดิ ์  

 ชว่ยเลา่จดุเริม่ตน้ทีม่าเปดิบรษิทั 
Always Vacation ใหฟงัหนอ่ยครบั 

 “...เริม่ทำตรงนีม้าไดป้ระมาณ 3 
ปแีลว้ ตอนแรกไมไ่ดต้ัง้ใจจะเปดิบรษิทัเอง แต่
ดว้ยแบค็กราวนด์เคยทำงานบรษิทัทวัรม์ากอ่น
ประมาณ 6 - 7 ป ีหน้าที่เป็นทัวร์ลีดเดอร ์
แลว้กด็ดูา้น Sales and Marketing เปน็หลกั 
และเคยเดนิทางมากวา่ 30 ประเทศ ตอนเปน็
พนกังานมอียูจ่ดุหนึง่ทีรู่ส้กึวา่เราทำเกนิไป ไม่
อยากทำแลว้ อยากแตง่งาน มลีกูกเ็ลยขอพกั 
พอดชีว่งนัน้กม็ลีกูคา้เกา่ๆโทรมาหาตลอดให้
ชว่ยจดัโปรแกรมทวัรใ์หห้นอ่ย จองตัว๋ใหห้นอ่ย 
เรากเ็ลยยงัทำตรงจดุนีม้าเรือ่ยๆ และจา้งพนกั
งานเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ สดุทา้ยกค็ดิวา่เราคงเหมาะ
กบัอาชพีตรงนี ้เพราะเรามคีวามสขุทีจ่ะทำ จงึ
เกดิ Always Vacation ขึน้มา...”   

 
 จดุเดน่ทีแ่ตกตา่งจากบรษิทัทอ่ง- 

เทีย่วอืน่คอือะไรครบั 
 “...เราให้บริการเหมือนบริษัท

ทวัรอ์ืน่ แตจ่ะเนน้ดแูลกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็ 
FIT (Free Independent Traveller) ซึง่ตรง
กบัความชอบของเราทีต่อ้งการเทีย่วดว้ยตวัเอง 
ชอบหาประสบการณใ์หม่ๆ ในการทอ่งเทีย่ว ก็
คดิวา่คงมคีนทีอ่ยากเหมอืนเราทีอ่ยากไปเทีย่ว
แลว้ไมไ่ดอ้ยากทานอาหารไทย จนี ไมอ่ยากอดั
โปรแกรมเทีย่ว ตอ้งเทีย่วตามตารางทกุอยา่ง 
หรอืนอนโรงแรมทีอ่ยูใ่นคอนแทคของบรษิทั 
คอืเราอยากดแูลลกูคา้ใหเ้ขาสามารถเลอืกทีพ่กั 
หรอืสายการบนิ จดัการเดนิทางทีเ่ขาตอ้งการ
ไดด้ว้ยตวัเองคะ่...” 

 
 เส้นทางหลักที่เป็นที่นิยมของ

ลกูคา้คอืทีไ่หนบา้งครบั 

จากจุดเริ่มต้นที่รักการ
เดินทาง และชอบหาประสบ-
การณใ์หม่ๆ  ในแตล่ะจดุหมาย
ทีไ่ดไ้ปสมัผสั ของ คณุวนัวสิา 
จนัทรศัม ีกลายเปน็แรงบนัดาล
ใจในการเปิดธุรกิจท่องเที่ยว 
รูปแบบที่แตกต่าง เพื่อให้ผู ้
เดนิทางสามารถเลอืกกจิกรรม
ไดต้ามความชอบ ไมว่า่จะเปน็ 
การขบัรถเทีย่วเองชมทวิทศัน์
สองข้างทางไปเรื่อยๆ เลือก
นอนโรงแรมหร ูทำกิจกรรม
ผจญภยัทา้ทายความสามารถ 
หรอืจดัทรปิ ฮนันมีนูแบบสว่น
ตวักบัคูร่กั บนเกาะกลางทะเล 
ซึ่งทั้งหมดนี้เพียงเพื่อต้อง-  
การให้ลูกค้าที่ได้เดินทางกับ 
Always Vacation ได้รับทั้ง
ความสุขและยังได้สัมผัสกับ
ประเทศนัน้ๆไดอ้ยา่งเตม็อิม่  

วันวิสา จันทรัศมี 
Director of Sales & Marketing 
Always Vacation 

TRAVEL FOR THE LOVE OF IT 
Wanvisa Chantrasmi 

 “...ทีเ่ดน่ๆตอนนีค้อืขบัรถเทีย่ว
ในประเทศนิวซีแลนด ์เราเน้นเส้นทางนี้เป็น
หลกัทีข่ายดทีีส่ดุ นอกจากนีก้ม็หีลายประเทศ 
ทีส่ามารถเดนิทางเปน็ทวัรแ์บบสว่นตวั (Private 
Tour) ได.้.. 

...สำหรบัประเทศอืน่ๆทีเ่ราเลอืกเปน็
จดุหมายปลายทางหลกั อาท ิลาว เวยีดนาม 
กมัพชูา พมา่ สงิคโปร ์ฮอ่งกง มาเกา๊ บาหล ี
ภฏูาน ญีปุ่น่ และมลัดฟีส ์นอกจากนีย้งัมเีสน้
ทางขบัรถเทีย่วในฮอกไกโดทีเ่พิง่เปดิใหมอ่กี
ดว้ยคะ่...” 

 
 สว่นใหญล่กูคา้หลกัๆทีใ่ชบ้รกิาร

เปน็กลุม่ไหนครบั  
 “...ลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารกม็อียา่ง

เถา้แกน่อ้ย หรอื วูด้ดีเ้กดิมาคยุ ทีไ่ปประเทศ
เยอรมน ีเปน็กรุป๊ Incentive... 

...แตถ่า้เปน็ลกูคา้ FIT เราจะบอก
ลูกค้าว่าจุดหมายที่เราทำอยู่ในตอนนี ้คุณ
สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต ่2 คนขึ้นไป 
สามารถทำเปน็ทรปิสว่นตวัได ้ไมต่อ้งรอใคร 
เราอาจจะแพงกวา่ทวัรป์กตนิดิหนอ่ย... 

...แตป่ระเทศทีเ่ราทำเหลา่นีเ้ปน็ราคา
ทีล่กูคา้สามารถรองรบัได ้บางบรษิทัเขาดแูลแต่
กรุป๊ใหญ ่เขากจ็ะไมม่าสนใจตรงจดุนีม้ากนกั 
แลว้กไ็มร่วดเรว็ ถา้เปน็คนอืน่อาจจะทำโปร- 
แกรมเปน็เวลานานเปน็สปัดาห ์เรากจ็ะทำได้
เรว็กวา่ เพราะเรารองรบัลกูคา้กลุม่นีอ้ยูแ่ลว้...” 

 
 ตวัอยา่งโปรแกรมพเิศษทีจ่ดัให้

กบัลกูคา้มอีะไรบา้งครบั 
 “...บางทเีขาไมต่อ้งบอกวา่อยาก

ไดอ้ะไร แตเ่ราจะจดัโปรแกรมใหเ้ลย ถา้มอีะไร
พเิศษในจดุหมายนัน้ๆ อยา่งไปชว่งนีม้นัตรง
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กบัเทศกาลอะไร เรากจ็ะเพิม่กจิกรรมใหเ้ขา้กบั
ทีเ่ขา... 

...ล่าสุดที่เป็นของภูฏาน เราดูแล
ลูกค้าระดับวีไอพีกรุ๊ปหนึ่ง เราก็จะแนะนำ
โรงแรมที่ดีที่สุดให ้ทาง partner ของเราที่
ภฏูานกต็ืน่เตน้มาก เพราะไดร้บัโทรศพัทจ์าก
ทางสำนกัพระราชวงั วา่เรือ่งวซีา่ของ VIP เรา
นี ้ทางรฐับาลจะดแูลใหเ้อง สว่นเรือ่งโปรแกรม 
เรากค็อ่นขา้ง flexible มากๆ เพราะ VIP ของ
เราตอ้งไปเขา้เฝา้ King Jigme ดว้ย กลบัมา
กไ็ดร้บัคำชม เพราะทกุอยา่งราบรืน่ เรยีบรอ้ย 
แมม้เีวลาทำงานคอ่นขา้งกระชัน้ชดิมากๆ เรา
เองกแ็ฮปปีด้ว้ย... 

....ถา้เปน็คูฮ่นันมีนูอยากไปมลัดฟีส ์
กบ็อกเราวา่อยากไดอ้ะไรเปน็พเิศษ เรากจ็ะจดั
ใหไ้ด.้..   

...สำหรับเส้นทางนิวซีแลนด์ที่เรา
ถนัดอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกาะใต้
ประมาณ 70 เปอร์เซนต ์ส่วนเกาะเหนือจะ
เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการดูที่เรียนให้ลูก 
หรอืเปน็คนทีเ่คยเดนิทางไปเกาะใตม้าแลว้... 

...เราแบ่งลูกค้าตามไลฟ์สไตล ์ถ้า
เป็นเด็กๆก็จะเน้นทำกิจกรรมแอดเวนเจอร ์
หรอืคูฮ่นันมีนู เรากจ็ะแนะนำวา่ลองไปพกัในไร่
องุน่ไหม เพราะวา่มนั Exclusive มาก เราจะ
พยายามดูไลฟ์สไตล์ของลูกค้า หรืออยาก
นอนโรงแรมรมิทะเลสาบ ถา้มอีะไรพเิศษไดเ้รา
กจ็ะแนะนำ เพราะอยากใหล้กูคา้กลบัมาแลว้มี
ความสขุ…” 

 
 ทราบวา่ทาง Always Vacation 

ยงัไดเ้ขา้รว่มโครงการ Asia New Zealand 
Foundation อีกด้วย อยากให้เล่ารายละ-
เอยีดของโครงการนีใ้หฟ้งัหนอ่ยครบั  
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...ที่เด่นๆตอนนี้คือขับรถเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์ 
เราเน้นเส้นทางนี้เป็นหลักที่ขายดีที่สุด 

นอกจากนี้ก็มีหลายประเทศ ที่สามารถเดินทาง 
เป็นทัวร์แบบส่วนตัว (Private Tour) ได้... 

...สำหรับประเทศอื่นๆที่เราเลือกเป็นจุดหมายปลายทาง
หลัก อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า สิงคโปร์ ฮ่องกง 

มาเก๊า บาหลี ภูฏาน ญี่ปุ่น และมัลดีฟส์... 
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 “...Asia New Zealand 
Foundation เป็นโครงการที่ทางรัฐบาล
นวิซแีลนดต์ัง้ขึน้มา จดัขึน้ระยะเวลา 3 ป ีคอื
ตัง้แตป่ ีค.ศ. 2012 - 2014 โดยเลอืก Young 
Business Leader จากธุรกิจอะไรก็ได ้ใน
ประเทศกลุม่อาเซยีน 10 ประเทศปลีะ 15 คน 
บางประเทศอาจได ้1 คน หรอื 2 คน โดยเรา
ตอ้งสมคัรเขา้ไป และเขาจะดวูา่เรามคีวามสน 
ใจอะไรในประเทศนวิซแีลนด.์..  

...สำหรบัป ี2013 เราเปน็คนเดยีว
จากประเทศไทยทีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ขา้รว่มโครง-
การนี ้เพราะนวิซแีลนดม์องวา่ประเทศในแถบ
อาเซียนมีศักยภาพและกำลังโตมาก เขาจะ  
ไดเ้ขา้ใจคนอาเซยีนวา่ทำธรุกจิยงัไง และทำให้
คนอาเซียนรู้จักนิวซีแลนด์ให้มากขึ้นด้วย 
เหมอืนเปน็การ Link People to People จงึ
เกดิโครงการนีข้ึน้มา เขาคาดหวงัวา่เราจะเปน็

ตัวแทนระหว่างประเทศให้เค้า อยากให้เรา
พัฒนาศักยภาพ หลังจากเข้าร่วมโครงการ
บรษิทัจะเตบิโตขึน้ดว้ย และโครงการนีย้งัชว่ย
กระชบัความสมัพนัธก์นัใหม้ากขึน้… 

…หลงัจากเขา้รว่มโครงการนีท้ำให้
เราไดร้บัโอกาสตา่งๆ อยา่งไดพ้บทา่นทตูไทย 
หรอืตวัแทนทางกระทรวงตา่งประเทศ การทอ่ง
เทีย่วนวิซแีลนด ์หรอืผูป้ระกอบการทอ่งเทีย่ว
ใหญ่ๆ ไดศ้กึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบั Eco Tourism 
ของนวิซแีลนด ์ซึง่นบัเปน็ความภมูใิจสว่นหนึง่
ดว้ยคะ่… 

“…นอกจากนีเ้รายงัไดร้บัการรบัรอง
จาก การท่องเที่ยวออสเตรเลียและการท่อง
เที่ยวนิวซีแลนด ์ให้เป็น Aussie Specialist 
และ Kiwi Specialist หมายถึงเรามีความ
เชีย่วชาญและชำนาญเปน็พเิศษในการจดัทรปิ
เดนิทางไปเยอืน 2 ประเทศนี ้โดยคณุสามารถ

มัน่ใจไดว้า่เราจะนำความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณท์ีผ่า่นมาของเรา จดัเปน็ทรปิทีน่า่
ประทับใจที่สุดให้กับลูกค้า และเรายังได้เข้า
รว่มกจิกรรมและสมัมนาในงานประชมุตา่งๆ 
พรอ้มพบกบัพารท์เนอร ์จากทัง้สองประเทศ
เปน็ประจำ เพือ่อพัเดทขา่วสารและแคมเปญ
การทอ่งเทีย่วใหม่ๆ อกีดว้ยคะ่…” 

 
 สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงนัก

ทอ่งเทีย่วเวลาเดนิทางไปยงัตา่งแดนบา้งครบั 
 “...อยากฝากให้นักท่องเที่ยว

เวลาเดนิทางใหไ้ดรู้จ้กัประเทศนัน้ๆ ชืน่ชมใน
วฒันธรรม วถิชีวีติ หรอืนสิยัใจคอ อาหารการ
กนิของคนทีน่ัน่อยากใหไ้ดอ้ะไรกลบัมา มาก
กวา่ไปสนกุๆ แคช่อ็ปปิง้ หรอืถา่ยรปู และไม่
ทำลายสิง่แวดลอ้มหรอืวฒันธรรมของประเทศ
ทีเ่ราเดนิทางไปคะ่...” 

การท่องเที่ยวออสเตรเลีย 

และการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 

ได้รับรองให้เป็น 

Aussie Specialist 

และ Kiwi Specialist  

หมายถึงเรามีความเชี่ยวชาญ 

และชำนาญเป็นพิเศษ 

ในการจัดทริปเดินทาง 

ไปเยือน 2 ประเทศนี้ 


