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ทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ (Archeological  and  Historical  resources)หมายถึง  พื้นท่ี  
หลักฐาน  และร่องรอยทางกายภาพท่ีเหลืออยู่  ซ่ึงอาจบ่งบอกถึงสภาพความเป็นมาและพฒันาการของส่ิงมีชีวิตทั้ งในยุคก่อน
ประวติัศาสตร์  และยคุประวติัศาสตร์  ทั้งน้ีรวมถึงวตัถุต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างหรือประดิษฐ์ข้ึนดว้ย  ตวัอย่างของทรัพยากรการท่องเท่ียว
ในกลุ่มน้ี  ไดแ้ก่  อุทยานประวติัศาสตร์ในจงัหวดัสุโขทยั  พระพุทธรูป  และเคร่ืองป้ันดินเผา  เป็นตน้

1. โบราณวตัถุสถานยุคก่อนประวตัศิาสตร์ เป็นยคุท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่มีมนุษยใ์นโลกจนถึงมนุษยค์ิดคน้ตวัอกัษรเพือ่
บนัทึกเร่ืองราวได้ ทรัพยากรท่องเท่ียวในยุคน้ีจึงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีท่ีคน้พบ เช่นโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหินของมนุษยโ์บราณ ภาพเขียนสีบนหิน ชุมชนโบราณบา้นเชียง เป็นตน้

2. โบราณวตัถุสถานยุคประวตัศิาสตร์ ทรัพยากรการท่องเท่ียวยคุประวติัศาสตร์เป็นแหล่งท่ีแสดงถึงอารยธรรม
ของมนุษยห์รือหลักฐานส าคญัท่ีเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพระมหากษตัริย ์ชนชั้ นปกครอง ชุมชนในทอ้งถ่ิน 
เหตุการณ์ส าคญัในอดีต เช่น พระราชวงั ปราสาท ก าแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวติัสาสตร์ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน พิพิธภณัฑ ์
บา้นของบุคคลส าคญัเป็นตน้ 



ทรัพยากรท่องเทีย่วทางศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลงานประเพณี หมายถึงทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีเอกลกัษณ์ และถ่ายทอดกนัมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการด า เนินชีวิตของมนุษย ์
เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู ่ภาษา การแต่งกาย การละเล่น ดนตรี กวี ศิลปะ และขนบธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
วตัถุประสงคต่์างๆ เช่น ประเพณี งานเทศกาล พิธีกรรม เป็นตน้



ทรัพยากรท่องเท่ียวเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ หมายถึงทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีถูกสร้างข้ึนหรือถูกจดัด าเนินการ โดยเจา้ของหรือผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยการปรับปรุง ดดัแปลงหรือสร้างแนวคิด และกิจกรรมข้ึนใหม่ เพ่ือให้สถานท่ีนั้นมีความหลากหลายในการ
เท่ียวชมหรือเขา้ท ากิจกรรม ซ่ึงสามารถดึงดูดผูท่ี้สนใจให้เดินทางมาท่องเท่ียวและเกิดความประทบัใจมากท่ีสุด ซ่ึงประเภทของทรัพยากรท่องเท่ียวเพื่อ
จุดประสงคเ์ฉพาะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1) ทรัพยากรท่องเท่ียวเพ่ือจุดประสงค์ทางการศึกษาส่ิงแวดล้อม เช่น เพื่อศึกษาสัตววิทยา เพื่อศึกษาพฤกษศาสตร์ เป็นตน้ 

2) ทรัพยากรท่องเท่ียวเพ่ือจุดประสงค์ทางด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น เพื่อความสนุกสนานบนัเทิง จับจ่ายใช้สอย 
เพื่อเล่นกีฬา หรือเส่ียงโชค เพื่อเท่ียวชมเล่นสวนสนุกและจุดชมทิวทศัน์ เป็นตน้ 

3) ทรัพยากรท่องเท่ียวเพ่ือจุดประสงค์ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น เพื่อเท่ียวงานเทศกาล เพื่อชมสัมผสัวิถีชีวิต ชมศูนย์
วฒันธรรม และศูนยห์ตัถกรรม 



การแบ่งประเภททรัพยากรการท่องเทีย่วตามลกัษณะคุณค่าและความสนใจของนักท่องเทีย่ว (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย)

ไดแ้บ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีทั้งหมดออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะคุณค่าและความสนใจของนักท่องเท่ียว 
ประกอบดว้ย

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมีความ
สวยงาม และนับว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทน้ีเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด โดยแบ่งย่อยออกไดเ้ป็น 4
ประเภท คือ

1.1 ทวิทศัน์ (Scenery) ทิวทศันต่์างๆ ทางธรรมชาติทั้งท่ีสวยงามและแปลกประหลาดจะเป็นส่ิงดึงดูดใจ
นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ไปเยี่ยมชม เช่น แกรนด์แคนยอนในประเทศสหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟวิสซุเวียสในประเทศอิตาลี หรือ
สภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูหนาวดอกทิวลิปหรือดอกซากุระจะบาน เป็นตน้

1.2 สัตว์ป่าและพรรณไม้ (Wildlife and Flora) สัตวป์าและพรรณไมเ้ป็นส่วนหน่ึงของความงามตาม
ธรรมชาติท่ีดึงดูดนกั ท่องเท่ียวไดม ้ากเพราะชีวิตความเป็นอยขู่ องสัตว์ป่าเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษาหาความรู้รวมทง้คัวาม
หลากหลายของพรรณไมใ้นป่าประเภทต่างๆ ซ่ึงนบัวนัจะหมดไป แต่ยงัคงมีท่ีให้ท่องเท่ียวไดเ้ช่น อุทยานแห่งชาติแหล่ง
อนุรักษพ์น ัธุ์สัตวป่์า สวนสัตวเ์ปิด สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นตน้



1.3 สภาพภูมิอากาศ (Climate) สภาพภูมิอากาศโดยทัว่ไป เช่น แสงแดด สายลมอากาศอบอุ่น 
หรือหิมะตกในฤดูหนาว ตลอดจนลกัษณะอากาศท่ีแตกต่างไปจากถ่ินเดิมของตน จะเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการ
ท่องเท่ียวข้ึนมาได้เช่น ฤดูร้อนนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางไปยงชัายฝ่ังทะเล หรือฤดูหนาวชาวยุโรปนิยม
เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศแถบตะวนัออกซ่ึงมีอากาศท่ีอบอุ่นกวา่ เป็นตน้ 

1.4 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon) เป็นลกัษณะของปรากฏการท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเช่น พระอาทิตยเ์ท่ียงคืน การเกิดสุริยปุราคา การเกิดฝนดาวตกหรือความมหศัจรรย์
ของธรรมชาติท่ีมีอยูเ่ป็นปกติหรือนานๆ คร้ังจะเกิดข้ึน สร้างความต่ืนเตน้และประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว
ได้



2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุโบราณสถาน และศาสนา หมายถึงแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีเป็นหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์โบราณคดีและศาสนา ซ่ึงได้แก่

2.1 โบราณสถาน หมายถึง ส่ิงของโบราณท่ีเคล่ือนท่ีไม่ไดเ้ช่น โบสถ์วิหารวงั โดยมีอายุเก่าแก่กว่า100 ปีข้ึนไป เช่น 
อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้

2.2 โบราณวตัถุ หมายถึง ส่ิงของโบราณท่ีเคล่ือนยา้ยได ้เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึกมีอายเก่าแก่กว่า 100 ปีข้ึน
ไป

2.3 ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน หมายถึง สถานท่ีควรแก่การนบถืัอหรือควรแก่การบูชาเช่น พระปฐมเจดีย์จงัหวดั
นครปฐม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานครและวดัพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี เป็นตน้

2.4 ศาสนวตัถุหรือปูชนียวตัถุ หมายถึง วตัถุท่ีควรแก่การบูชา เคารพนบัถือ เช่น พระพุทธรูป เทพเจา้ เป็นตน้

2.5 แหล่งประวตัศิาสตร์ หมายถึง สถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เช่นสถานท่ีกระท ายุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัสุพรรณบุรี สุสานสัมพนัธมิตร จงัหวดักาญจนบุรีชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ์ก าแพงเมือง คูเมือง 
อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน เป็นตน้



3. ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวหรือ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษไดส้ร้างสมและ
ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบทอดกนัมา ทรพัยากรการท่องเที่ยวประเภทนีป้ระกอบดว้ยงานประเพณีวิถีชีวติความ
เป็นอยู่ของผูค้น การแสดงศิลปวฒันธรรม สินคา้พืน้เมืองการแต่งกาย ภาษาชนเผ่าต่างๆ สวนสนกุ สวนสตัว์
กิจกรรม เช่น การพายเรือข่ีจกัรยานภูเขาและล่องแก่ง เป็นตน้



•แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ

น ้าตกไนแองการ่า- USA-แคนดา                            เขาโรไรมา –เวเนซูเอลา

น า้ตกวคิตอเลีย - แซมเบีย/ซมิบบัเว                                       จิวจ่ายโกว - จีน

เกาะไข่ - สตูล 

หมู่เกาะอ่างทอง - สรุาษฎรธ์านี



• แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์โบราณสถาน

CRISTO REDENTOR – บราซลิ                      มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - รสัเซยี ถ า้อชนัตา – อินเดยี 

ทัชมาฮาล – อินเดีย                                                    ปิระมิด - อิยิปต์ สโตนเฮน้ - องักฤษ



แหล่งทอ่งเทีย่วทาง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี

เทศกาลบอลลูนนานาชาต,ิ เมืองแอลบูเคอรคี์ – สหรฐัอเมรกิา                      เทศกาลลอยโคม –จีน                                    เทศกาลแกะสลกัทรายนานาชาติ- โปรตเุกส                          

การแสดง Impression lijiangภเูขาหิมะมงักรหยก- จีน           การแสดงหุ่นกระบอกน า้ – เวียดนาม                           แห่เทียนพรรษา - อุบลราชธานี



• แหล่งทอ่งเทีย่วทีม่ภูีมทิศันส์วยงาม แปลกตา

เกาะหัวใจมรกต - พมา่                       เมา้นท ์รชัมอร ์รฐัเซาทด์าโกตา – สหรฐัอเมรกิา              Pulpit Rock หรือ Preikestolen – นอรเ์วย ์    

สะพานกระจก  อุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย้ – จีน                              ขัว้โลกเหนือ                                                     Furka Pass, Switzerland 



รูปแบบการท่องเที่ยว

การท่องเท่ียวในประเทศไทยไดมี้พฒันาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467  สมยัพระเจาบรมวงศ์
เธอกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน คร้ังทรงด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ซ่ึงในคร้ังนั้นการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ยงัเป็นการท่องเท่ียวเพื่อชมธรรมชาติและสถานท่ีราชการ หรือ
สถานท่ีส าคญัท่ีทางชาวต่างประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยสร้างข้ึน  แต่เม่ือประมาณ 10 ปี ท่ี
ผ่านมาทางองค์การท่องเท่ียวโลก ไดมี้การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวได ้3 รูปแบบหลกั   
ไดแ้ก่ 



1. รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ  (natural based tourism)ประกอบดว้ย

1.1  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ecotourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและ
แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใตก้ารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพ่ือมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อยา่งย ัง่ยืน

1.2  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศทางทะเล โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวของภายใต ้การจดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมของ
ทอ้งถ่ิน เพ่ือมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยืน





2.  รูปแบบการท่องเทีย่วในแหล่งวฒันธรรม  (cultural based tourism)ประกอบดว้ย

2.1  การท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์ (historical tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี 
และประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียวไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถ่ิน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยท่ีประชาชนในทอ้งถ่ิน 
มีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว

2.2  การท่องเทีย่วงานชมวัฒนธรรมและประเพณี (cultural and traditional tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว  เพื่อ
ชมงานประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ  จดัข้ึน ไดรั้บความเพลิดเพลินต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรียะศิลป์เพื่อศึกษาความเช่ือ การ
ยอมรับนบัถือ   การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม   มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและมรดกทางวฒันธรรม  โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
ร่วมตอการจดัการท่องเท่ียว

2.3  การท่องเทีย่วชมวถิชีีวติในชนบท (rural tourism / village tourism)  หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวในหมู่บา้น  ชนบท
ท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื่อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรคแ์ละภูมิ
ปัญญาพื้นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและ
คุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียว



3.  รูปแบบการท่องเทีย่วในความสนใจพเิศษ  (special interest tourism)ประกอบดว้ย

3.1  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมเพื่อการ
พกัผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจไดรั้บความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
มีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ินโดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื อน่ึง การ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีบางแห่งอาจจดัรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพและความงาม (health beauty and spa)

3.2  การท่องเทีย่วเชิงทัศนศึกษาและศาสนา  (edu-meditation tourism)  หมายถึง การเดินทางเพื่อทศันศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากปรัชญาทางศาสนา หาความรู้ สัจธรรมแห่งชีวิตมีการฝึกท าสมาธิเพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน มีคุณค่าและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการ
การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื นอกจากนั้น นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มมุ่งการเรียนรู้วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เช่น การท าอาหารไทย การนวด
แผนไทย ร าไทย มวยไทย                                      การช่างและงานศิลปหตัถกรรมไทย   รวมถึงการบงัคบัช้างและเป็นควาญช้าง  เป็น
ตน้

3.3  การท่องเทีย่วเพ่ือศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุหรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (ethnic tourism)  หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูว่ฒันธรรมของชาวบา้นวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยหรือชนเผาต่าง ๆ เช่น หมู่บา้นชาวไทยโซ่ง หมู่บา้นผู ้
ไทย  หมู่บา้นชาวกูย หมู่บา้นชาวกะเหร่ียง  หมู่บา้นชาวจีนฮ่อ เป็นตน้ เพื่อมีประสบการณ์และความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนมีคุณคาและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีเพิ่มข้ึนมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมท้องถ่ิน โดยประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื





3.6  การท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay)  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีตอ้งการใช้
ชีวิตใกลชิ้ดกบัครอบครัวในทอ้งถ่ินท่ีไปเยอืนเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ไดรั้บประสบการณ์ใน
ชีวิตเพิ่มข้ึน โดยมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นการจดัการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน
ในทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื

3.7  การท่องเทีย่วพ านักระยะยาว  (longstay)  หมายถึง  กลุ่มผูใ้ช้ชีวิตในบั้นปลายหลงัเกษียณอายุจากการท างานท่ี
ตอ้งการมาใชชี้วิตต่างแดนเป็นหลกั เพื่อเพิ่มปัจจยัท่ีหา้ของชีวิตคือ การท่องเท่ียว โดยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเฉล่ีย 3 – 4
คร้ังต่อปี คราวละนานๆ อยา่งนอ้ย  1 เดือน

3.8  การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel)  หมายถึงการจดัน าเท่ียวให้แก่กลุ่มลูกคา้ของบริษัทท่ีประสบ
ความส าเร็จ  (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินคา้นั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายรถยนต ์  
ผูแ้ทนบริษทัจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผูแ้ทนบริษทัจาหน่ายเคร่ืองส าอาง  จากภูมิภาคหรือจงัหวดัต่างๆ ท่ีสามารถขายสินคา้
ประเภทนั้นไดม้ากตามท่ีบริษทัผูแ้ทนจ าหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นการใหร้างวลัและจดัน าเท่ียว โดยออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าพกัแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางใหก้บัผูร่้วมเดินทาง เป็นการจดัรายการพกัแรมตั้งแต่ 2 – 7 วนั เป็น
รายการน าเท่ียวชมสถานท่องท่ีต่างๆ อาจเป็นรายการน าเท่ียวแบบผสมผสาน หรือรายการน าเท่ียวในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง





ขอบคุณครบั


