IT’S TIME TO TRAVEL

ช่วงวันหยุดอยากพาครอบครัวไปท่องเที่ยวในประเทศ แต่ ไม่
แน่ใจว่างบที่มีอยู่จะพอหรือไม่ อยากขอค�ำแนะน�ำครับ

เมือ่ ปฏิทนิ เปิดมาถึงช่วงปลายปีทีไร สิง่ ทีห่ ลายคนนึกถึงคงหนีไม่พน้ “ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ไปเทีย่ วไหนกันดี”...และถ้าหากคุณยังคิดไม่ออก
ก็ ไม่เป็นไร ลองมานัง่ วางแผนกันดูกอ่ นว่าค่าใช้จา่ ยในการเดินทางแต่ละครัง้ เป็นอย่างไร และงบทีม่ ใี นกระเป๋าสามารถพาคุณไปไหนได้บา้ ง
บางทีข้อมูลต่อไปนี้อาจท�ำให้คุณได้เจอกับจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่มองข้ามไป

ใกล้เข้ามาทุกทีสำ� หรับวันหยุดยาวทีค่ ณ
ุ และครอบครัวจะใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ บางคนวางแผนไว้แล้วว่าจะพาครอบครัวไปท่องเทีย่ วที่ไหน
แต่บางคนก็อาจจะยังลังเลกับทางเลือกทีม่ อี ยูอ่ ย่างหลากหลายจนเลือกไม่ถกู วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ วิธหี นึง่ ก็คอื ลองตัง้ งบประมาณส�ำหรับการท่องเทีย่ วครัง้ นี้
จากนั้นก็เลือกสถานที่ท่องเที่ยวจากงบประมาณที่ตั้งไว้ แล้วเตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัวได้เลย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของคนไทยที่อยู่ในแต่ละภาค
( หน่วย : บาทต่อคนต่อครั้ง )

ภาคเหนือตอนบน

1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,374 บาท

2,460 บาท

แม้งบทีม่ อี ยูจ่ ะไม่มากนัก แต่กส็ ามารถ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยอาศัยช่วงเวลาที่คน
ส่วนใหญ่ออกไปท่องเทีย่ วตามต่างจังหวัด พาครอบครัว
ไปเทีย่ วแบบสบายๆ ให้ทวั่ กรุงเทพฯ ข้อดีกค็ อื ไม่ตอ้ ง
หงุดหงิดกับการจราจรทีต่ ดิ ขัด สามารถแวะชิมอาหาร
อร่อยๆ ในร้านดังได้โดยไม่ตอ้ งรอคิวนาน หรือจะเลือก
พาครอบครั ว ไปเดิ น เล่ น ในห้ า งสรรพสิ น ค้ า หรื อ
คอมมูนิตี้มอลล์ก็ยังได้ ส่วนใครไม่อยากเดินช้อปปิ้ง
ก็ลองไปนั่งชมบรรยากาศดีๆ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่ Asiatique the Riverfront หรือจะขึน้ รถ ลงเรือไปไหว้พระ
9 วั ด ในเขตพระนครเก่ า แล้ ว ค่ อ ยแวะไปชื่ น ชม
ประวัตศิ าสตร์ของไทยทีน่ ทิ รรศน์รตั นโกสินทร์ จากนัน้
ค่ อ ยเดิ น ทอดน่ อ งที่ ถ นนพระอาทิ ต ย์ ย ามพลบค�่ ำ
ท่ามกลางอากาศเย็นๆ รับรองว่าจะเป็นวันหยุดทีส่ มาชิก
ในครอบครัวจะต้องประทับใจไปอีกนาน

ภาคเหนือตอนล่าง

1,675 บาท

ภาคตะวันออก

3,776 บาท

ภาคกลาง

ที่มา : http://service.nso.go.th

2,137 บาท

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

3,554 บาท

ภาคใต้

3,219 บาท

เมื่อถึงเวลาออกเดินทางคนไทยใช้จ่ายเงิน
ไปกับเรื่องอะไรบ้าง

ค่าพาหนะ

24.5%

ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม

3.2%
ค่าที่พัก

ซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึก

5.9%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่มา : http://service.nso.go.th

33.1%

33.3%

งบประมาณ
1,000-2,000 บาท

2

งบประมาณ
3,000 – 5,000 บาท

3

งบประมาณ
6,000-9,000 บาท

ด้วยงบที่มีอยู่ สามารถพาครอบครัว
ไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ แบบเช้าไปเย็นกลับ
ได้สบายๆ อย่างเช่น จังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถ
ไปเดิน เล่ น ตลาดน�้ำ อัม พวา พาครอบครัว ไปทาน
อาหารทะเลแสนอร่อย แวะนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม
เที่ยวชมอุทยาน ร.2 หรือจังหวัดนครปฐม ที่เริ่มต้น
ด้วยการนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ แวะทานเมนู
ขึน้ ชือ่ ของจังหวัดอย่างกุง้ อบภูเขาไฟ ชมความงดงาม
ของพระราชวังสนามจันทร์ หรืออาจจะเลือกไปจังหวัด
สมุทรปราการ ที่สามารถขี่จักรยานชมเมืองโบราณ
อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลที่สถานตากอากาศบางปู
ชื่ น ชมความอลั ง การของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช ้ า งเอราวั ณ
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็พาครอบครัวไป
ไหว้พระ 9 วัด เยีย่ มชมสถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์
กว่า 200 ปี หรือแวะทานกุง้ แม่นำ�้ เผาตัวใหญ่อนั เลือ่ งชือ่
ได้เลย

แนะน�ำให้พาครอบครัวไปเปลีย่ นทีน่ อน
สัก 1-2 คืน ในจังหวัดทีเ่ ดินทางไกลออกมาจากกรุงเทพฯ
อีกหน่อยในระยะทาง 2-3 ชั่วโมง ส�ำหรับการเดินทาง
โดยรถยนต์ รถตู้ หรือรถบัส ใครชอบบรรยากาศริมทะเล

ขอแนะน�ำชายหาดหัวหิน บางแสน พัทยา ส่วนถ้าชอบ
แนวป่าเขา ก็ต้องแวะไปเขาใหญ่ที่มีกิจกรรมให้ท�ำ
มากมาย ทั้งชมธรรมชาติ ป่าไม้ ส่องสัตว์ยามค�่ำคืน
หรือจะไปสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่มีทั้งน�้ำตก อุทยาน
แห่งชาติ ธารน�ำ้ ร้อนธรรมชาติทสี่ ามารถลงไปอาบน�ำ้ แร่
แช่น�้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายร่างกาย และท�ำให้เลือด
หมุ น เวี ย นได้ ดี ขึ้ น แต่ จ ะเลื อ กไปที่ ไ หนก็ อ ย่ า ลื ม
จองที่พักล่วงหน้านานๆ หน่อย อย่าชะล่าใจ เพราะ
วันหยุดยาวแบบนี้อาจท�ำให้ที่พักหลายๆ แห่งถูกจอง
เต็มในเวลาอันรวดเร็ว

4

งบประมาณ
10,000-30,000 บาท

ใครทีม่ วี นั หยุดยาวๆ ก็อาจจะวางแผน
ไปเที่ยวสัก 3-5 วัน ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างมาก
ท�ำให้มที างเลือกเยอะขึน้ และเดินทางท่องเทีย่ วได้ไกล
จากกรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น ถ้าอยากสัมผัสกับลมหนาว
ช่วงปลายปี อาจพาครอบครัวไปเที่ยวภาคเหนือ เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดเชียงราย ทีถ่ อื เป็นดินแดน
ประวัติศาสตร์ซึ่งเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมากมาย รวม
ไปถึงวัดวาอาราม และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม เรียกว่าไปจังหวัดเดียวแต่ได้เที่ยวครบทุก
รูปแบบ หรือถ้าไปบ่อยแล้วก็อาจจะลงใต้ไปสัมผัสกับ
ท้องทะเลสีฟา้ อ่อน ล่องเรือ หรือด�ำน�ำ้ ชมปะการังตาม
เกาะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ หรือจังหวัด
สุราษฎร์ธานี แต่ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ก็อย่าลืม
จัดโปรแกรมไว้ล่วงหน้าว่าจะไปเทีย่ วทีไ่ หนบ้าง จะได้
ตระเตรียมจองที่พักล่วงหน้า หรือถ้ามีเวลาก็ควรจอง
ร้านอาหารล่วงหน้าด้วย โดยเฉพาะร้านดังๆ ทีอ่ าจจะ
ต้องรอคิวนาน และพาลท�ำให้เสียบรรยากาศได้ง่ายๆ
เพราะความหิว

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

