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บริษทั โนพ อินเซ็นทีฟทวัร์ จ ากดั   91/24 หมู่ท่ี 9  ซอยงามวงศว์าน 3 ถนนงามวงศว์าน 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000  เป็นบริษทัน าเท่ียวภายในประเทศ โดยมีผู ้
ช านาญและมีประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียว  บริษทัมุ่งมัน่บริการลูกคา้ใหไ้ดรั้บแต่ความประทบั 
ใจส าหรับหนา้ ท่ีและความรับผดิชอบของบริษทัฯ คือ ให้บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพสูงสุด และท า 
ใหลู้กคา้พึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงเราไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็นรูป แบบกระดาษแลว้รวบรวมน ามา
สรุปหาความตอ้งการสูงสุดของลูกคา้ต่อการรับบริการของบริษทั  บริษทัของเรามีการรองรับการ
พกั ผอ่นและท ากิจกรรมหลายรูปแบบ พร้อมทีมงานท่ีมากดว้ยประสบการณ์และความสามารถ มี 
ใจรักในงานท่องเท่ียวและเช่ียวชาญภายในประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัมีบริษทัน าเท่ียวคลา้ยกนัน้ีมาก 
มาย และมีรายการน าเท่ียวท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นทางบริษทัจึงตอ้งมีการผลิตรายการน าเท่ียวรูปแบบ
ใหม่ท่ีรวมภาพถ่ายมาเพิ่ม เติมในการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ ณ สถานท่ีท่ีลูกคา้สนใจและ
อยากไปทางบริษทัจะสอบ ถามทางสถานท่ี เพื่ออ านวยความสะดวกทั้งเร่ืองสถานท่ีและการเดิน 
ทางใหแ้ก่ลูกคา้ อีกทั้งนกัท่อง เท่ียวจะไดเ้ห็นอีกมุม มองหน่ึงท่ีสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวและทาง
บริษทัจะจดัท ารายการน าเท่ียวผา่นมุมมองทางภาพถ่ายของแหล่งท่องเท่ียวภายใตข้อบเขต สามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงในอนาคต ซ่ึงเป็นการจดัท ารายการน าเท่ียวแนวใหม่ใหบ้ริษทัไดมี้แนวทางและทาง 
เลือกเพิ่มข้ึน คณะผูศึ้กษาจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง “การสร้างเวบ็ไซตใ์หก้บับริษทั โนพ อินเซ็นทีฟ
ทวัร์ จ ากดั  ” ซ่ึงมีระยะ เวลาในการปฏิบติังาตั้งแต่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 – 24 เมษายน พ.ศ. 2558 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี เพื่อสร้างเวบ็ไซตใ์หก้บับริษทั โนพ อินเซ็นทีฟ ทวัร์ จ  ากดั สามารถเปิดใช้
งานไดจ้ริง  นกัท่องเท่ียวยงัสมารถรู้จกักบับริษทัไดร้วดเร็วและไวต่อการใชง้าน  ท่ีส าคญัยงั
สามารถเพิ่มช่องทางการจดัจ า หน่ายและการติดต่ออีกดว้ย 
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Abstract 
 

The company Nope Incentive Tour 91/24 Moo 9 Soi Ngam Wong Wan Road Mall 3 

BAO Resort, Muang, Nonthaburi 11000, a local tour companies. The expertise and experience in 

tourism. The company is committed to customer service, but was impressed. For the duties and 

responsibilities of the company is to provide customers with the highest quality. And customer 

satisfaction the most. We have prepared a questionnaire as paper format and then compiled to 

determine the needs of our customers to receive services. Our company has the support of the 

attractions and activities available. With a team of experienced and talented. A passion for travel 

and local expertise. At present, there are many similar agencies. The tours are similar. Therefore, 

the company must have produced a new model that combined tours to travel further inland at the 

place where the customer and the company would like to contact the site. To facilitate the 

location and getting them to customers. Moreover, visitors can see a beautiful view of the city  

and the company will make a tour through the perspective of a tourist photos of the audit. It can 

be used in the future. I was doing a tour of the new guidelines, and the company has more 

choice. Board of Education has prepared a project. "Creating a website for the company's May 

Nope Incentive Tour," which had been in the forks from 5 January 2558 - 24 April 2558 with the 

following objectives to create a website for the company. Nope Incentive Tour can actually 

activate it. Tourists also come to know the company and sensitive applications. The key can also 

add distribution channels and contacts as well. 
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