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ຊອກຫາປະສົບການໃນເຂດຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ.

ຊອກຫາປະສົບການຕາມເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ ແລະ
ບ້ານຕ່າງໆຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ.

ການຍ່າງທ່ຽວຊົມທໍາມະຊາດ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການຢູ່ບ້ານໜອງບົວ, ບ້ານ
ໜອງແສງ ແລະ ບ້ານທົງຊໍາ.
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ຕິດຕັ້ງປ້າຍໃນສະຖານທີ່ສໍາຄັນ.

ສ້າງການບໍລິການເລົ່າເລື່ອງແນະນໍາໃນແຕ່ລະເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຜູ້ນໍາທ່ຽວໃນຂັ້ນທ່ອງຖິ່ນ.

ກໍານົດການເດີນວົງຈອນຂອງເສັ້ນທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຊຸກຍູ້ ແລະ
ໃຫ້ຕິດກັບວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວຈາກເມືອງທ່າແຂກ, ເສັ້ນທາງນີ້ມີລາຍລະອຽດ
ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນການທ່ອງທ່ຽວອອນລາຍ,
ໃບໂຄສະນາ, ການໂຄສະນາການຕະຫຼາດແບບຍືນຍົງ.

ແນວຄວາມຄິດນີ້ນໍາສະເໜີໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ,
ຍົກລະດັບການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ດີຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຊອກຫາປະສົບການ 3 ຢ່າງຄື:

•

ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວສ້າງຂື້ນຢູ່ໃນຊົມຊົນທ້ອງຖິ່ນເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 3 ຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແຕ່ວ່າການສະເໜີຍັງຊັບຊ້ອນກັນ.

ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ
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ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວນີ້ເໝາະກັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ
ທີ່ເຊົ່າລົດຈັກ ແລະ ເດີນທາງພາຍໃນ 3-4 ວັນ. ເມືອງ
ທ່າແຂກໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດລາວ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວນີ້.

ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວໃນປະຈຸບັນມີໄລຍະປະມານ
400 ກິໂລແມັດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ລົດ
ຫຼື ລົດຈັກເພື່ອຊົມທິວທັດທີສວຍງານ ແລະ ທ່ຽວຊົມຖໍ້າກອງລໍ.

ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວທ່າແຂກ
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ການຊອກຫາປະສົບການຢູ່ໃນຖໍ້າທີ່ດີສຸດໃນພາກກາງຂອງປະເທດລາວຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ

ເລື່ອງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ

ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ,
ການເລົ່າເລື່ອງຂອງຊຸ່ມຊົນ ກັບ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນປະຊາຊົນທອ້ງຖິ່ນ

ການຍ່າງເດີນທາງແບບດັ່ງເດີມ ແລະ
ການຊອກຫາປະສົບການຢູ່ໃນຖໍ້າໂດຍການສື່ສານກັບປະຊາຊົນທອ້ງຖິ່ນ
ແລະ ຜູ້ນໍາທ່ຽວບ້ານ
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ເສັ້ນທາງທີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ
ກະກຽມການວາງແຜນການເດີນທາງ ຫຼື ແຜນທີ່ແນະນໍາທາງ ຫຼື
ສຽງທີ່ບັນທຶກໄວ້ສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ.
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ມັນເປັນສິ່ງທີ່ປະທັບໃຈໃນການສະໜີສອງສິ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກໂດດ
ເດັ່ນຂອງເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ທາງພາກການຂອງລາວ:
ຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ
ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງປະກອບມີທິວທັດທໍາມະຊາດ ແລະ
ຮອ່ງຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈກັບປະຊາຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ວົງຈອນການທ່ອງທຽວເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ
ຕິດກັບການເດີນທາງນີ້ ແລະ
ຫຼາຍເສັ້ນທາງໃນທາງພາກກາງຂອງປະເທດລາວທີ່ສະເໜີ:

ວົງຈອນການທ່ອງໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່
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ປ້າຍຊີ້ນໍາທາງຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕາມບ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ
ສະຖານທີ່ທີມີທິວທັດສວຍງາມຕາມເສັ້ນທາງເປັນພາສາອັງກິດ
ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການແນະນໍາທິດທາງ ແລະ
ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ເໝາະສົມແມ່ນປ້າຍແນະນໍາແຕ່ລະຜະລິດ
ຕະພັນ/ເລື່ອງ.

ປ້າຍ

ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບນີ້ຫຼາຍໂຄງການ
ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການນີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຜູ້ນໍາທ່ຽວ ຫຼື
ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ສາມາເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ.

ພວກເຮົານໍາສະເໜີການສ້າງຍຸດທະສາດການສື່ສານທາງໂລກອອນລາຍ, ໂທສະສັບ,
ປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບການເລົ່າເລື່ອງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ

ພາບລວມຂອງໂຄງການ
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ໂທລະສັບມືຖື
ການນໍາໃຊ້ແອັບຟິເຄເຊິນ ສໍາລັບການເລົ່າເລືອງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງ
ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການໄປທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງໂດຍປາສະຈາ
ກຜູ້ນໍາທ່ຽວ ແລະ ພາຍໃນແອັບຍັງປະກອບມີອັບເດດຂໍ້ມູນເສັ້ນທາງ/
ຂໍ້ມູນຂາວສານກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ການແນະນໍາກ່ຽວກ່ຽວການພັ
ກເຊົ່າໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ.

ການຕະຫຼາດ

ການສືສານອອນລາຍ

ເວັບໄຊອາດຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການວາງແ
ຜນການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອສົງເສີມເສັ້ນທາງໃ
ໝ່ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໃນການວ
າງແຜນເດີນທາງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ແຜນທີ,
ລາຍການເດີນທາງ, ຂໍ້ມູນຂາວສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ,
ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເລື່ອງຕ່າງໆ.
ເວັບໄຊຍັງເປັນສູນກາງທີ່ສໍາຄັນໃນການດາວໂຫລດແຫຼ່
ງຂໍ້ມູນແບບເຄື່ອນທີ່.

SOCIAL MEDIA
CAMPAIGNS
+ PR

ໃບໂຄສະນາ ແລະ
ການຕະຫຼາດໃນໄລຍະທໍາອິດແມ່ນການລົງທຶນສ້າງສູ
ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ຂົງເຂດ ແລະ
ການຄົ້ນຫາທາງອອນລາຍເພື່ອສົ່ງເສີມທາງໃໝ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດສົນສືສານເປັນພາສາລາວອາດຈະຊອກຫາ
ແລະ ຈໍາແນກຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວດວ້ຍຕົວເອງໄດ້.

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນ
າມເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວສໍາຮອງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວນີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ/
ໂທລະສັບ/ແຜນທີ່. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາແນະນໍາໃຊ້ພາສາອັ
ງກິດເທົ່ານັ້ນໃນໄລຍະທໍາອິດຂອງໂຄງການ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວສໍາຮອງ

ພວກເຂົ້າເຈົ້າອາດຈະເປັນຄົນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ,
ຊອກຫາການເດີນທາງ ຫຼື ຂີ່ເຮືອເດີນທາງ ແລະ
ອາດຈະເລືອກຊອກຫາແບບອິດສະຫຼະ ຫ
ການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງຜູ້ນໍາທ່ຽວ.

ພວກເຮົາແນະນໍາການເນັ້ນໃສ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ມັກຮູບ
ແບບການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຈົນໄພ ແລະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊອກຫາປະສົບການກ່ຽວກັບວັດ
ທະນະທໍາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຊຸ່ມຊົນ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວເປົ້າໝາຍສໍາລັບຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນອາດຈະເປັນນັກທ່
ອງທ່ຽວອິດສະຫຼະທີ່ກໍາລັງຊອກຫາປະສົບການໃນຮູບແບບການທ່ອງ
ທ່ຽວຕ່າງໆ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວຄົ້ນຫາປະສົບການ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ
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ການສື່ສານອອນລາຍອາດຈະເປັນເວັບໄຊຈຸດສູນກາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເພື່ອ
ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດລາວ ເພື່ອເລືອກເຂດປ່າສະຫງວນແ
ຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການທ່ອງທ່ຽວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົານຶກພາບອອກ ແລະ ວາງແຜນໃນການເດີນທາງ.

ການສື່ສານອອນລາຍ ແມ່ນສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາຄັນສໍາລັບວົງຈອນການທ່
ອງທ່ຽວໃໝ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ

ການສື່ສານອອນລາວ
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ການວາງແຜນການເດີນທາງ
ໜວດຂອງການວາງແຜນຈະເປັນຮູບລັກສະນະຂອງແ
ຜນທີ່ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທຸກເສັ້ນ
ທາງສໍາຄັນ, ປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະ ສະຖານທີ່ຮ້ານອາຫານ
ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ
ແລະ ປະສົບການຕາມເສັ້ນທາງການທອງທ່ຽວ

Home
ຮູບພາບທີໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບໃຊ້ຕ້ອງມີຄຸນະພາບດີ ແລະ
ອອກແບບໃຫ້ສວຍສົດງົດງາມເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດ
ວກໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໃນປະເທດລາວເລືອກເ
ຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່.

ລາຍການເດີນທາງ/ເສັ້ນທາງ
ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ ແລະ ລາຍການເ
ດີນທາງແບບງ່າຍໆໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຈັດກາ
ນເດີນທາງໂດຍອີງໃສຮູບແບບຂອງການເດີນທາງ,
ປະເພດຂອງການພັກຜ່ອນ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ມີໃນການເດີ
ນທາງທ່ອງທ່ຽວ. ລາຍການເດີນທາງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດດັດແປ
ງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທຽວເອກະຊົນ ແລະ ການເດີນ
ທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າສູເຂດທ່ອງທ່ຽວ.

ເລື່ອງເລົ່າ
ໝວດເລື່ອງເປັນບ່ອນທີ່ນັກທ່ອງທຽວສາມາດດາວໂຫ
ລດເສັ້ນທາງການທ່ອງທ່ຽວໃນໂທລະສັບມືຖຶດວ້ຍຕົນ
ເອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວສໍາຄັນ. ສໍາ
ລັບສະບັບການສື່ສານອອນລາຍຄັ້ງທໍາອິດ ພວກເຮົາ
ຈະສະໜອງເລື່ອງສັ້ນໃນແຕ່ລະເຂດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ,
ແຕ່ວ່າໃນຄູ່ມືແນະນໍາໂທລະສັບ (ເບິ່ງລຸ່ມນີ້) ພວກເຮົາຈະ
ສ້າງແອັບສໍາລັບເລົ່າເລື່ອງໃນແຕ່ລະເຂດການທ່ອງທ່ຽວ.

ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດຄົ້ນຫາຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບແຕ່ລະພາ
ກສ່ວນຂອງເສັ້ນທາງ ປະກອບມີຜະລິດຕະພັນການທ່ອ
ງທ່ຽວທຸກຢ່າງທີມີຢູ່ໃນຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສືສານ.
ພາກສ່ວນນີ້ປະກະກອບມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເສັ້
ນທາງ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ສາມາດປັບປງຸໄດ້
ແລະ ຄູ່ມືການປະຕິບັດ ແລະ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພັກເຊົາ.
ໝວດນີ້ສາມາດປັບປຸງໂດຍພະນັກງານຊ່ວຍ.

•

•

•

•

ບ້ານທົ່ງຊໍາ-ຍ່າງທ່ຽວຊົມປ່າໄມ້

ບ້ານໜອງບົວ- ສົງຄາມຫວຽດນາມ

ບ້ານໜອງແສງ-ພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່

ທ່າແຂກ ແລະ ຈຸດສໍາຄັນບາງຈຸດຫາຈຸດສຸມລັງຄັງ

ບ້ານ ແສນພັນ

ເຂດອັນຕະລາຍເສັ້ນທາງໂຮ່ຈິມິນ

ບ້ານ ໜອງປິງ

•

•
ຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ

ບ້ານ ຜານົບ

•

ເສັ້ນທາງແຕ່ບົວລະພາຫານໍ້າຕົກຕາດ

ບ້ານ ວັງຄົນ

•

•

•

ຈຸດຕ່າງໆຕາມເສັ້ນທາງກັບເມືອງທ່າແຂກ

ແຕ່ລະເລື່ອງປະກອບມີການແປບົດຄວາມສັ້ນເປັນພາສາອັງກິດຈາກການສໍາພາ
ດກັບສະມາຊິກພາຍໃນບ້ານຕາມຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງ.

•

•

ຕົວຢ່າງ: ການເລືອກເລື່ອງສໍາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອາດຈະປະກອບມີ:

ເລື່ອງສະເພາະຈະຕ້ອງໄດ້ກໍານົດໃນໄລຍະການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຂອງໂຄງກ
ານ ແຕ່ວ່າພວກມັນຈະກວມລວງກວ້າງຂອງສະຖານທີ່ຕາມເສັ້ນທາງ ແລະ ລັ
ກສະນະການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບນິເວດວິທະຍາ,
ວັດທະນະທໍາ, ຊຸມຊົນ, ປະຫວັດສາດ ກັບ ການອະນຸລັກ. ພື້ນຖານຂອງການ
ປະສົມປະສານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງນີ້ມີຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ໂດດເ
ດັ່ນ.

ພວກເຮົາແນະນໍາການສ້າງການທ່ອງທ່ຽວໂດຍນໍາໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື, ສຽງບັນລ
ະຍາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບຂົງເຂດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການເດີນທາງດວ້ຍຕົນເ
ອງ ຫຼື ທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໂດຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ແປພາສາ ຫຼື ຜູ້ນໍາທ່ຽວ. ການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບນີ້ອາດຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບພື້ນຖານໃນການແນະນໍາເສັ້ນທາງເ
ຊັ່ນວ່າ: ຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັັງໄຟ.

ການແນະນໍາໃນໂທລະສັບມືຖື
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•

•

•

•

ການລາຍງານສະພາບອາກາດ/
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ

ລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ພົວພັນຜະລິດຕະພັນການ
ທ່ອງທ່ຽວ

ສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າ, ຮ້ານອາຫານ, ປໍ້ານໍ້າມັນ

ແຜ່ນທີວົງຈອນທ່ອງທ່ຽວເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊ
າດຫີນໜາມໜໍ່

ການແນະນໍາປະກອບມີ:

•

ຄໍາເວົ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພາສາລາວ
ປະກອບມີການບັນທຶກສຽງຄໍາເວົ້າທີ່ສໍາຄັນທີສາມາ
ດເປີດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຕິດຕໍ່ສືສານກັນ.

ປ້າຍນີ້ສາມາດລະບຸຕົວເລກໃນກັບການແນະນໍາຢູ່ໃນໂ
ທລະສັບ (ຂ້າງເທິງ) ແລະ ສະໜອງສະຖານທີ່ສໍາລັບ
ຟັງເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆກ່ຽວກັບພື້ນທີ່

ພວກເຮົາແນະນໍາຕິດຕັ້ງປ້າຍພາສາອັງກິດລາວທີ່ຊີ້ບອກສະຖານທີ ຫຼື ທິດທາງຕາມສະຖານທີ່ສໍາ
ຄັນຕາມເສັ້ນທາງ. ປ້າຍນີ້ເປັນເອກະລັກຂອງເສັ້ນທາງ
ຫີນໜາມໜໍ່ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕິດ
ຕໍ່ພົວພັນບຸກຄົນພາຍໃນບ້ານ ຫຼື ໃກ້ບ້ານທີ່ສາມາດຊ່ວ
ຍໃນການເດີນທາງ, ການຈັບຈ້ອງປີ້ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າ
ເໝາະສົມ.

ປ້າຍແນະນໍາຕາມເສັ້ນທາງ
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Langkhang

Ban
Nongboua

Ban Phanop

Ban Vangkhone
Ban Senphan

Ban Pakpanag

Boulapha

Ban Thongxam

Ban Nong Ping

Ban Nongseng

ພວກເຮົາແນະນໍາສະຖານທີ່ການຕິດຕັ້ງປ້າຍປະມານ 10 ແຫ່ງ ຕາມເສັ້ນທາງ

ໃບໂຄສະນານີ້ຍັງມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນການ
ສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການດໍາເນີນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ/
ຈັບຈ້ອງປີ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້) ດັ່ງນັ້ນ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວຮູ້ວິທີການດໍາເນີນການໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປໃນ
ຂະບວນການດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈເພື່ອຄົນຫາເ
ສັ້ນທາງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ

ເຄືອ
່ ງມືຫກ
ຼັ ເພືອ
່ ໃຫ້ບນ
ັ ລຸເປົາ
້ ໝາຍການໂຄສະນາ
ແມ່ນງ່າຍໃນການປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ທີ່ອະທິບ
າຍກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນ
ຂື້ນປະສົບການນີ້ແມ່ນເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ, ມ່ວນ,
ແລະ ງ່າຍໃນການເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງ. ແຜ
ນທີ່ຢູ່ໃນໃບໂຄສະນາແມ່ນສິ່ງທີສໍາຄັນຂອງການ
ເຊື່ອມໂຍງກັນທັງສອງຢ່າງແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່
າງ ວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວຫີນໜາມໜໍ່ ກັບ ກາ
ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການຂ້າມຜ່ານມັນ.

ໃບໂຄສະນາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ຂັ້ນທ້ອ
ງຖິ່ນແມ່ນເຄື່ອງທາງການຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນຢູ່ໃ
ນປະເທດລາວ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນການແຈ້
ງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງໃໝ່ ແລະ
ເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກຂອງມັນເອງ

ໃບໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ
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ການແຈກຢາຍໃບໂຄສະນາ- ການຮັກສາກາ
ນສະໜອງສະໜໍ່າສະເໝີຂອງໃບໂຄສະນາກ
ານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກັບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານນັກທ່ອ
ງທ່ຽວພາຍໃນລາວ ແລະ ບໍລິສັດເຊົ່າລົດຈັກ.
(ອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງ
ເຈົ້າຂອງຮ້ານເຊົ່າລົດໃນການອະນຸຍາດນັກທ່ອງທ່
ຽວໄປຖໍ້ານໍ້າລອດເຊບັ້ງໄຟ

ການຕະຫຼາດເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງເນື່ອໃນຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ໃຊ້ເວລາ
ໃນການສ້າງຫີນໜາມໜໍ່ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂ
ອງຜົນຈາກເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາໃນວົງຈອນການທ່ອ
ງທ່ຽວ, ເມືອງທ່າແຂກ, ພາກກາງຂອງລາວ,
ຫີນໜາມໜໍ່, ເຊບັ້ງໄຟ, ຖໍ້າຕ່າງໆໃນລາວ,
ເສັ້ນທາງໂຮຈີມີນ ແລະ ອື່ນໆ.

ການປະຊາສໍາພັນ- ການສ້າງ ແລະ ຮັກສາຄວາ
ມສໍາພັນກັບອົງການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວເພື່ອສົ່ງເສີມ
ບົດຄວາມ ແລະ ປະເມີນເສັ້ນທາງພ້ອມດວ້ຍຜະ
ລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພວກເຮົາແນະນໍາຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດແບບປ
ະຢັດທີ່ປະກອບມີ:

ການຕະຫຼາດຂອງໂຄງການ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອ
ບໃນການປັບປຸງເສັ້ນທາງ/ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະຜັນໂດ
ຍຜ່ານການໂຄສະນາເຄື່ອງມືຄົ້ນຫາ ແລະ
ການແຈກໃບໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນປະຈຸບັນ, ການສື່ສານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ
ຢູ່ໃນບ້ານໜອງປິງຍັງນໍາໃຊ້ໂທລະສັບເຂົ້າໃນກາ
ນສື່ສານສໍາລັບການຈັດການທ່ອງທ່ຽວທາງເຮືອ.
ພວກເຮົາແນະການເອົາແນວຄວາມຄິດນີ້ໃນຕໍ່
ໜ້າ ແລະ ການສໍາຫຼວດການບໍລິການຢູ່ໃນທ້ອງ
ເປັນຖິ່ນພາສາອັງກິດ/ລາວໂດຍການບໍລິການໂທ
ລະສັບເພື່ອແປພາສາ ແລະ ຈັບຈອງປີ້.

ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຂາດການສື່ສານດ້ານພ
າສາອັງກິດອາດຈະເປັນອຸປະສັກທີ່ສໍາຄັນໃນກາ
ນຊ່ວຍເຫຼືອນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດໃນກາ
ນຈັດ ແລະ ຈັບຈ້ອງປີ້ຂອງຜະລິດຕະພັນການທ່
ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງ.

ການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ສານ/ການບໍລິການຈ້ອງປີ/ການປັບປຸງຂໍ້ມູນຂາວສານ
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Approach

Website and Initial
Brochure Design/
Print run

1

Identify and employ a parttime resource to market
and support the project

2

Develop the
mobile guide

3

Design and install
signage at each
key location

4

Add additional languages to
website/brochure and mobile
guide as/if required

5

We suggest staging the project so it can be
implemented over time. Ideally each stage
would be concurrent, but we have established
a logical sequence:

Overview
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Approach

The creation of the website involves
developing a great user experience that
meets the needs of potential travellers.
We will gather detailed requirements
for the site and then follow a process
where we progressively design the
interface and content for the site.
At each stage of the project the key
stakeholders will be consulted and
sign-off on progress. The brochure
can be developed in conjunction with
the website to ensure a consistent
approach.

7. Testing

6. Content Loading

5. Technical Build / CMS
Development

4. Detailed Design

3. Content Development

2. Solution Definition

1. Detailed Requirements

Phase

Launch/Hosting of Web/Social Media

Browser and technical test

Load all content into the site and social media

Technical Development of site with updateable sections

Final Template Design of all pages/maps/interactive elements

Write all text, source/manipulate images, maps, etc.

Development of an interactive wireframe of the site for sign-off
and testing

Gather requirements for the site including collating all relevant
copy, images, storylines, products, etc.

Description

$3,000

$5,000

$3,000

$25,000

$12,000

$12,000

$9,000

$5,000

Price

8. Launch

$3,000

Print
Total

(EUR €47,000)

NZD $77,000

Print first Run of Brochures

Stage 1 – Website and New Brochure Design/Production (English Only)
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Approach

Aenean lacinia bibendum nulla sed
consectetur. Morbi leo risus, porta ac
consectetur ac, vestibulum at eros.

2. Marketing Spend P/A

1. Identify Marketing Support
Person

Phase

Support person to run SEM, manage brochure distribution and
Lao/English phone support for products.

Description

Total

PR
Search Engine Marketing
Brochure Print/Distribution

Stage 2 – Identify and Scope Product/Trail Marketing and Support
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Price

TBC

Recommend
Approx.

$5,000 P/A

NZD $

Approach

The creation of a mobile guide involves
working with local expertise to identify,
and possibly record local stories for the
trail. This will involve an onsite field trip
to determine the precise locations and
stories before design and production.
The narrated audio recordings and
design and technical work can then
continue remotely, with the final
product loaded up to the App stores.
Marketing collateral such as brochure
and website can be updated to feature
the new app.

1. Story Research / Field Trip
and Recordings

Phase

Interactive wireframe that shows how the guide will work.

Research and scope the guide on-site in conjunction with local
historian/tourism representatives.

Description

$6,000

$15,000

4. Detailed Design

iOS/Android Development

Design the interface for the app including maps, image galleries,
text

Develop maps, source images, write all app text.

$5,000

$6,000

$6,000

Price

2. Solution Definition

5. Technical Build / Content
Loading

Testing both platforms on various devices and versions

(EUR €56,000)

NZD $94,000

$30,000

6. Testing

$6,000

Update the existing marketing collateral with new App download
instructions

Load the app onto the Apple and Google Play Stores

Total

Reprint Brochure Run
Update website

7. Launch

$25,000

3. Content Development

Final scripting and recording the narrated guides, including
translated excerpts and sound engineering, output to audio files
for use in app.

Stage 3 – Mobile Guide Design and Production
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Approach

We suggest a primary English tile with
Lao/Vietnamese/Thai translations
if appropriate. The signage can be
designed, printed and fabricated
remotely and then shipped and
installed by local contractors.

Signage locations can be identified
as part of the Mobile Guide field trip,
or by GIZ personnel on-the-ground.
The approach is to create very simple,
robust signs that can be easily replaced
or updated.

Stage 4 – Signage
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3. Fabrication and Install

2. Design /Translation

1. Story Research / Field Trip

Phase

Approx 10 signs installed at key sites (excludes permissions and
consultation)

Design Layout and Materials specification of signage and
management of production

Included as part of Mobile Guide research or completed

Description

Total

Price

N/A

$6,000

$10,000*
*Estimate only

NZD $

