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การจัดน าเท่ียวโดยท่ัวไป

การจดัน าเท่ียวโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
■ จดัน าเท่ียวตามความตอ้งการของนกัทอ่งเท่ียว
■ จดัตามรายการน าเท่ียวท่ีไดเ้ตรียมไวแ้ลว้



1. การจดัน าเท ีย่วตามความต้องการของนกัท่องเท ีย่ว 

การน าเท่ียวแบบน้ีจะก าหนดงบประมาณรายการต่างๆ ใหส้นองตอบตรงความต้องการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวให้มากท่ีสุด ต้องสามารถสร้าง
ความประทบัใจ โดยจดัใหมี้กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มนกัท่องเท่ียว บางคร้ังเราเรียกการจดัน าเท่ียวแบบน้ีว่ากรุ๊ปเหมา หากเป็นการจดั
น าเท่ียวท่ีทางหน่วยงานของลูกคา้ให้จดัน าเท่ียวเพื่อเป็นการเท่ียวพกัผ่อนประจ าปีหรือการเท่ียวเพื่อให้รางวลัแก่พนักงาน แบบน้ีจะเรียกว่า Incentive 
Tour โดยท่ีลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการในบางเร่ืองหรืออาจทุกเร่ือง เช่น สถานท่ี ท่องเท่ียว วนัเวลาเดินทาง 
โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร ฯลฯ โดยท่ีบริษทัน าเท่ียวจะเป็นผูด้ าเนินการจดัลงรายการต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ เวลา และงบประมาณท่ีลูกคา้มี 
การจดัน าเท่ียวแบบน้ีโดยมากนกัท่องเท่ียวมกัใหผู้จ้ดัน าเท่ียวจดัหากิจกรรมระหวา่งการเดินทางดว้ยเช่น จดัให้มีกิจกรรมวอล์ค แรลล่ี(Walk Rally) จดัให้
มีงานร่ืนเริง ร้องเพลงคาราโอเกะ จดัใหมี้กิจกรรมมอบรางวลัใหแ้ก่พนกังาน เป็นตน้



2. การจดัน าเท ีย่วตามรายการน าเท ีย่วท ีเ่ตรยีมไว้แลว้ 

การจดัน าเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวเป็นผูก้  าหนดรายการน าเท่ียวทั้งหมดเป็นแบบเหมาจ่าย(Package Tour) 
โดยมีก าหนดวนัเวลาเดินทาง มีการจดัเตรียมยานพาหนะ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนเส้นทาง
การเดินทาง และแจง้ราคาขาย แลว้โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ท่ีสนใจเลือกซ้ือ รายการจดัน าเท่ียวแบบน้ีอาจ
เรียกว่ารายการน าเทีย่วส าหรับขายหน้าร้าน(ทวัร์หน้าร้าน) มกัเป็นทวัร์ ไปเชา้เยน็กลบั ทวัร์ชมเมือง หรือทวัร์ยอดนิยม
ท่ีจดัไปเท่ียวไดทุ้กวนั เท่ียวหรือเนน้จดัน าเท่ียวและขายช่วงเทศกาล



การจัดน าเท่ียวท่ีเป็นสากล
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ



1. การจัดน าเท่ียวในประเทศ(Domestic Tour)

เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวในประเทศและนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ี มีถ่ินพ านักอยู่ใน
ประเทศ ไดท่้องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายในประเทศ โดยบริษทัน าเท่ียวจะเป็นผูจ้ดัการท่องเท่ียวทั้งหมด 
นบัตั้งแต่การจดัรายการน าเท่ียว ติดต่อท่ีพกั ร้านอาหาร และยานพาหนะ ตลอดจนจดัหามคัคุเทศก์

การจดัน าเท่ียวอาจจะเป็นลกัษณะไปเช้า เยน็กลบั หรือจัดในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ หรือจดัตาม
เทศกาลวนัหยดุยาวต่างๆ ส่วนใหญ่นิยมจดัน าเท่ียวโดยรถโคช้ หรืออาจจดัน าเท่ียวโดยรถตูห้รือรถส่วนตวัในกรณี
ท่ีมีลูกคา้น้อย หรือตอ้งไปในสถานท่ีๆ เป็นถ่ินท่ีเขา้ถึงล าบากเป็นภูเขาต่างๆ หรืออาจจดัไปกลบัโดยเคร่ืองบิน 
โดยเฉพาะสายการบิน Low Cost ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและต่อดว้ยการใช้รถโคช้หรือรถตูน้ าเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียว 
ท าใหไ้ม่เสียเวลาเดินทาง  แต่ราคาค่าบริการกจ็ะสูงข้ึนบา้ง นอกจากน้ียงัอาจจดัเป็นรายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย
(Package Tour) หรือจดัตามความต้องการของลูกค้าก็ได้ ปัจจุบนัการจัดน าเท่ียวภายในประเทศเป็นเร่ืองง่าย 
เน่ืองจากจดัและประสานงานติดต่อง่าย ไม่ตอ้งมีตวัแทนในต่างประเทศ แต่เน่ืองจากมีทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการผูผ้ลิตต่างๆ มีอยูจ่  ากดั โดยเฉพาะหน้าเทศกาลท่องเท่ียว บริษทัน าเท่ียวคู่แข่งท่ีเกิดข้ึนใหม่ก็มี
มาก ท าให้มีการแข่งขันกันสูงในเร่ืองการขาย บริษัทน าเท่ียวต่างๆ จึงพยายามหาแหล่งท่องเท่ี ยวใหม่ๆ 
ภายในประเทศมาเป็นจุดขาย(ไกรสีห์  ชาญณรงค,์ 2534) 



2. การจัดน าเท่ียวเข้าประเทศ(Inbound Tour) 
เป็นการจดัน าเท่ียวใหช้าวต่างประเทศเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ โดยบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ จะติดต่อผา่นสาขา

หรือตวัแทนจดัจ าหน่ายทอ้งถ่ิน(Local Agent หรือ Land Operation) ประจ าประเทศไทย ตวัแทนจ าหน่ายทอ้งถ่ินกจ็ะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
จดัการท่องเท่ียวภาคพ้ืนดิน(Land Arrangement)ใหก้บับริษทัน าเท่ียวจากต่างประเทศ การจดัน าเท่ียวน้ีสามารถท าได ้2 วธีิ คือ

2.1 จัดตามความต้องการของบริษัทน าเที่ยวต่างประเทศ

2.2 บริษัทน าเที่ยวในประเทศจัดเสนอขายบริการหรือรายการท่องเที่ยวต่างๆ ไปยังบริษัทน าเที่ยวต่างประเทศ ซ่ึงอาจไดแ้ก่

2.2.1 จดัเป็นรายการน าเท่ียวยอดนิยมต่างๆ 

2.2.2 จดัเป็นรายการน าเท่ียวส าหรับกลุ่มท่ีสนใจพิเศษเฉพาะเร่ือง

2.2.3 จดัโปรแกรมน าเท่ียวส าหรับโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลส าคญัๆ เช่น งานลอยกระทงท่ีสุโขทยั งานเทศกาล
อาหารทะเลท่ีภูเกต็ หรือมหกรรมงานพืชสวนโลกท่ีเชียงใหม่ เป็นตน้

2.2.4 จดัรายการน าเท่ียวก่อนหรือหลงั(Pre Tour or Post Tour) งานประชุม  ท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย

2.2.5 จดัโปรแกรมใหน้กัท่องเท่ียว ไดมี้โอกาสสัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน  เช่น เย่ียมชมชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวเขาเผา่ต่างๆ ทางภาคเหนือ



2.2.6 จดัตามความตอ้งการขององคก์รหรือหน่วยงาน ส าหรับเป็นรางวลัใหก้บัพนกังาน หรือเพื่อศึกษาดูงาน

2.2.7 จดับริการรับส่ง(Transfer In, Transfer Out)

การจดัน าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียวในประเทศจะจดัการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ ใหบ้ริษทัน าเท่ียวจากต่างประเทศขณะท่ีอยู่
ในประเทศ โดยจดัหายานพาหนะรับส่ง  ระหวา่งสนามบินกบัโรงแรม และพานกัท่องเท่ียวต่างประเทศไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ติดต่อท่ีพกั
ตามแหล่งท่องเท่ียว จดัการเร่ืองอาหาร ใหมี้ความหลากหลายตลอดเวลาท่ีอยูใ่นประเทศ จดัมคัคุเทศกใ์หร่้วมเดินทางไปอ านวยความสะดวก
กบัคณะ พาไปซ้ือของท่ีระลึก ท่องเท่ียวตามรายการ โดยรายการท่องเท่ียวจะเป็นไปตามก าหนดท่ีตกลงกนัไว ้ ส่ิงส าคญัของบริษทัน าเท่ียวท่ี
ตอ้งค านึงถึงในการท่องเท่ียวประเภทน้ีคือ ประสิทธิภาพในการจดัการและมคัคุเทศก์ตอ้งมีคุณภาพ สามารถพดูภาษาของนกัท่องเท่ียว ควรมี
ความรู้รอบตวัเก่ียวกบัประเทศไทย เพ่ือเป็นการสร้างศรัทธา ความเช่ือมัน่ และความน่าเช่ือถือใหก้บันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ



3. การจดัน าเท ีย่วไปต่างประเทศ(Outbound Tour) 

เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีน านกัท่องเท่ียวในประเทศออกไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ โดยบริษทัน าเท่ียวในประเทศจะติดต่อผา่น
บริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศ(Local Agent) ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนทางการท่องเท่ียวในต่างประเทศ (Land Arrangement) ใหก้บั
บริษทัน าเท่ียวในประเทศ และจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัน าเท่ียวใหก้บันกัท่องเท่ียวขณะท่ีท่องเท่ียวอยู่ในต่างประเทศ เช่น นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยไปเท่ียวประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอิตาลี กจ็ะมีตวัแทนของบริษทัน าเท่ียวประเทศนั้นๆ คอยตอ้นรับและน าเท่ียวในขณะท่ี
อยูใ่นประเทศนั้นๆ ตวัอยา่งอีกลกัษณะหน่ึง เช่น บริษทัน าเท่ียว A  ในไทย ใหบ้ริษทัน าเท่ียว B ในประเทศองักฤษเป็นตวัแทนจดัน าเท่ียว
ไปยงัประเทศสเปน หรือโปรตุเกสซ่ึงเป็นประเทศท่ีสาม แบบน้ีกส็ามารถเรียกไดว้า่ เป็นการจดัน าเท่ียวแบบ Outbound Tour ไดเ้ช่นกนั  
การจดัน าเท่ียวประเภทน้ี บริษทัน าเท่ียวไทยจะเป็นผูรั้บผิดชอบในดา้นการท าการตลาด การส่งเสริมการขาย ส่วนการจดัการท่องเท่ียวใน
ประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางนั้น บริษทัตวัแทนในต่างประเทศจะเป็นผูจ้ดัการทั้งหมด(พวงบุหงา  ภูมิพานิช, 2539) 



การจดัน าเท ีย่วโดยแบ่งตามขนาด 

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 



1. Foreign Independent Tour or 

Free Independent Travelers (F.I.T.) 
เป็นการจดัน าเท่ียวส่วนบุคคล หรือครอบครัว เป็นการจดัน าเท่ียวส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวตาม

ล าพงั  ไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีตนต้องการและมีอิสระในการเดินทาง โดยมากเป็นการจดั           น าเท่ียวให้ กบัลูกค้า
ต่างประเทศ  อาจมีทั้งลกัษณะท่ีลูกคา้จดัการเดินทางดว้ยตนเอง โดยซ้ือบริการท่องเท่ียวของบริษทัน าเท่ียวขณะพ านักอยู่
ในประเทศไทย หรือลูกคา้ท่ีซ้ือบริการผ่านบริษทั น าเท่ียวในประเทศของตนก็ได ้ถา้เป็นการเดินทางภายในประเทศของ
ตนเอง มกัเรียกวา่ Domestic Independent Tour(D.I.T.)

การจดัน าเท่ียวแบบน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีรายการน าเท่ียวจดัไวเ้ป็นตารางเวลาท่ีแน่นอน  โดยเฉพาะผูท่ี้ตอ้งการ
เดินทางไปต่างประเทศ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนมีฐานะดีพอท่ีจะจา้งให้บริษทัน าเท่ียวจดัการเดินทางท่องเท่ียวให้ตามความ
ตอ้งการของตน ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกสบาย  สามารถยืดหยุ่นรายการไดต้ามความตอ้งการ การจดัการของบริษทัน าเท่ียว 
จะวางแผนตระเตรียมการล่วงหนา้ ซ่ึงลูกคา้จะมีการปรึกษาหารือกบับริษทัน าเท่ียวถึงรายการน าเท่ียว โดยระบุว่าตอ้งการ
ไปเท่ียวท่ีไหน มีงบประมาณเท่าไรรวมถึงระดบัของโรงแรมท่ีตอ้งการ การขนส่งระหว่างเมืองเป็นอย่างไร ตลอดจนการ
เขา้ชมสถานท่ีส าคญัๆ โดยท่ีลูกคา้ส่วนมากตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัรายการน าเท่ียว และหลงัจากท่ีทราบความตอ้งการ
ของลูกคา้แลว้ ผูจ้ดัน าเท่ียวตอ้งเขียนรายการน าเท่ียวคร่าวๆ เสนอใหลู้กคา้ดูก่อน ซ่ึงตอ้งครอบคลุมในเร่ืองช่ือโรงแรม วนั 
เวลา  ยานพาหนะ การเย่ียมชมสถานท่ีท่องเท่ียว พร้อมการก าหนดราคาค่าบริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีแน่นอน หรืออาจจดั
ใหมี้รายการน าเท่ียวยอดนิยมไวเ้พ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ลือกหลากหลายรายการก็จะเป็นการดีย่ิง



2. Group Inclusive Tour (G.I.T.) 
คือการจดัน าเท่ียวเป็นกลุ่มใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางกบับริษทัน าเท่ียว โดยการจดัน าเท่ียวแบบน้ี  

อาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือกรุ๊ปจดั หรือทวัร์จดั และกรุ๊ปเหมาหรือทวัร์เหมา 

-กรุ๊ปจัดหรือทัวร์จัด(โดยมากคือรายการน าเท่ียวท่ีขายหน้าร้าน) คือการจดัน าเท่ียวในลกัษณะเป็นการขายหน้าร้านตั้งแต่ 9 คน
บา้ง 15 คนบ้าง 40 คนบ้างหรือมากกว่าน้ีให้กบัลูกค้าหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือรายการน าเท่ียวจากหน้าร้าน โดยบริษัทจะจดัโปรแกรม
ท่องเท่ียวแบบต่างๆ (Package Tour) ไวใ้ห้เลือกตามความตอ้งการในราคาท่ีต่างกนั ต่างระยะเวลากนั สั้ นบา้ง ยาวบา้งทัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศหรือของโลกตลอดฤดูกาล โดยมากจะจดัขายส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาจากท่ีต่างกนั  ลูกคา้ทุกคนต่างมาซ้ือรายการน าเท่ียว โดยอาจ
เลือกรายการน าเท่ียวในช่วงเวลาท่ีตนสะดวก หรือเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีตนตอ้งการ และรอวนัเดินทางท่องเท่ียวไปพร้อมกนั การเดินทาง
ของทวัร์จดันั้นนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่รู้จกักนัมาก่อน จึงจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีมคัคุเทศก์ตอ้งท าให้การเดินทางของกลุ่มน้ีประสบความราบร่ืน 
ซ่ึงพนกังานขายจะตอ้งมีค าแนะน าท่ีดีใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ย เช่น ลูกคา้ท่ีตอ้งการเดินทางไปเท่ียวคนเดียวก็ควรไดรั้บค าแนะน าถึงการเดินทางไปกับ
คณะทวัร์ท่ีมีผูอ่ื้นไปเท่ียวดว้ย  ควรใหค้ าแนะน าเร่ืองท่ีพกั  การนดัแนะพบเจอตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะในวนัเดินทาง เป็นตน้ 



ส่วนกรุ๊ปเหมาหรือทวัร์เหมา คือ การจดัน าเท่ียวใหก้บัลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางเฉพาะหมู่คณะของตน 
เราอาจเรียกการจดัน าเท่ียวลกัษณะน้ีว่า Incentive Group(หากเป็นการจดัน าเท่ียวเพื่อให้รางวลัแก่พนกังาน) หรือ Charter Group 
โดยมากมกัเป็นการจดัน าเท่ียวเพื่อสมนาคุณลูกคา้ หรือจดัเพื่อใหร้างวลัแก่พนกังานในองคก์ร หรือจดัเพือ่การไปศึกษาดูงาน โดย
ผูจ้ดัน าเท่ียวจะรับฟังความตอ้งการจากตวัแทนหรือหัวหนา้กลุ่มของลูกคา้หรือนกัท่องเท่ียว โดยเขาอาจให้บริษทัน าเท่ียวลอง
เสนอรายการจดัน าเท่ียวต่างๆ มาใหดู้ หรือลูกคา้อาจระบุความตอ้งการในเร่ืองท่ีพกั ร้านอาหาร วนัเวลาเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว 
ท่ีเขา้ชมตลอดจนกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ตามท่ีตอ้งการ บริษทัน าเท่ียวมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นให้ไดม้าก
ท่ีสุด ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวอาจมีงบประมาณในจ านวนจ ากดัมาใหบ้ริษทัช่วยจดัดู บริษทัก็ตอ้งเสนอราคาสินคา้รายการน าเท่ียวของ
ตนไป โดยบริษทัน าเท่ียวตอ้งสามารถจดับริการให้ได้ตามคุณภาพหรือก าลงัซ้ือท่ีนกัท่องเท่ียวมี  ลูกคา้บางกลุ่มอาจตอ้งการ
บริการท่ีดีมาก(Luxury) บางกลุ่มอาจตอ้งการการบริการแบบปานกลาง(Standard) หรือแบบธรรมดาๆ (Economy)    

อน่ึงการจดัน าเท่ียวใหก้รุ๊ปเหมาหรือทวัร์เหมาน้ี ควรมีจ านวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า  10-15 คน เพื่อผูจ้ดัจะง่ายใน
การต่อรองราคากบัสถานประกอบการ และการคิดราคาขาย ยิ่งถา้มีปริมาณลูกคา้มากผูจ้ดัก็จะยิ่งสามารถต่อรองราคากบัสถาน
ประกอบการต่างๆ ไดม้ากขึ้นตามไปดว้ย โดยในการท่องเท่ียวทางบริษทัจะจดัผูน้  าเท่ียวมืออาชีพไปดว้ยกบัคณะนกัท่องเท่ียว 
การจดัน าเท่ียวแบบเป็นกลุ่มน้ีสามารถจดัไดห้ลายราคา ข้ึนอยูก่บังบประมาณของลูกคา้เป็นส าคญั 



การจดัน าเท ีย่วตามวธิกีาร  

สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่



1. การจัดน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย(Package  Tour)

เป็นลกัษณะการจดัทวัร์ส าหรับหมู่คณะอาจตั้งแต่ 5-10 คนข้ึนไปหรือมากกว่านั้น อาจเป็นการท่องเท่ียวในหมู่เพื่อนสนิท หรือ 
ญาติมิตรในครอบครัว นอกจากน้ีการจดัน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายอาจสามารถจดัในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ดูงาน ส าหรับโรงงาน ห้าง
ร้าน บริษทั หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยการจดัจะค านึงถึงราคาท่ีพอเหมาะกบังบประมาณท่ีลูกคา้มี นอกจากน้ียงัสามารถรับจดั
ทวัร์ส าหรับกลุ่มท่ีสนใจเฉพาะเร่ือง เช่น ทวัร์ปีนเขา ด าน ้ าดูปะการัง ดูนก ล่องแก่ง ถ่ายภาพ ฯลฯ   เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีรวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เป็นค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ และค่าอาหารบางม้ือหรือทุกม้ือไวด้ว้ยกนั นักท่องเท่ียวจะเป็นผูก้  าหนดโปรแกรมการท่องเท่ียว สถานท่ีท่ี
น่าสนใจในการเขา้ชม หรือก าหนดวิธีการเดินทางกนัเอง ซ่ึงจะมีอิสระในการท่องเท่ียวและพกัผ่อน  หรือทางบริษทัอาจจัดเตรียมรายการไว ้
เรียบร้อยพร้อมเสนอขาย ทั้งน้ีบริษทัน าเท่ียวจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีติดต่อธุรกิจผลิตสินคา้บริการท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าเป็นรายการน า
เท่ียวแบบเหมาจ่ายและคิดราคาเป็นแบบเหมาจ่าย ซ่ึงเป็นราคาท่ีถูกกว่าการซ้ือสินคา้บริการท่ีแยกทีละประเภท และในบางคร้ังนักท่องเท่ียว
อาจมีความต้องการซ้ือสินคา้บริการรวมหมดทุกอย่างแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหรือท่ีเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “ออล อินคลูซีพ ทวัร์” (All 
Inclusive Tour) ซ่ึงมีการจดัพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีพกัแรม อาหารเคร่ืองด่ืม มคัคุเทศก์น าเท่ียว และกิจกรรมบนัเทิงต่างๆ การซ้ือ
แบบน้ีนกัท่องเท่ียวจะไดรั้บบริการท่ีพร้อมสรรพมากกว่าการจดัแบบ Package Tour  แต่ทั้งน้ีความเขา้ใจของคนทัว่ไปนั้นค าว่า Package Tour 
จะหมายถึงการรวมสินคา้บริการไวท้ั้งหมดแลว้  ซ่ึงในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ เน่ืองจากบางคร้ัง Package Tour อาจหมายถึงการรวมสินคา้
บริการตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป เช่น อาจมีตัว๋เคร่ืองบินกบัท่ีพกั 1 คืน ก็ถือว่าเป็น Package Tour ไดแ้ลว้ แต่ถา้ตอ้งการซ้ือสินคา้บริการรวมหมด
ทุกอยา่งแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จจริงๆ ควรเรียกวา่ All Inclusive Tour



การจดัน าเท ีย่วแบบเหมาจ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คอื

1.1 ทัวร์น าเที่ยวเหมาจ่ายอิสระ(Independent Package Tour) เป็นการจดัน าเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งการอิสระในการท่องเท่ียวเอง มีการเลือกซ้ือสินคา้บริการจากบริษทั   น าเท่ียวตามท่ีตนตอ้งการ เช่น ตัว๋พาหนะ
เดินทาง ท่ีพกัแรม การบริการรับส่งสนามบิน โดยเป็นการเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าวอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งจาก
บริษทัน าเท่ียว แต่จะไม่รวมสินคา้บริการทั้งหมดเหมือน Package Tour หรือ All Inclusive Tour การเท่ียวแบบเหมา
จ่ายอิสระน้ี ส่วนมากจะไม่มีผู้น าเทีย่วร่วมเดนิทางไปด้วย นกัท่องเท่ียวตอ้งศึกษาขอ้มูลอ่ืนๆ ดา้นการท่องเท่ียวเอง ใน
การท่องเท่ียวแบบน้ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งค  านวณงบประมาณในการท่องเท่ียวล่วงหนา้ จะช่วยใหเ้กิดความสะดวกสบาย
ในการท่องเท่ียว 



1.2 ทวัร์น าเทีย่วเหมาจ่ายพร้อมบริการ(A Hosted Tour) เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียว ซ้ือสินคา้หรือ
บริการในราคาเหมาจ่าย ณ จุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง (Destinations)โดยจะมีตัวแทนของธุรกิจน าเที่ยว(A Host or 
Representative Officer) คอยบริการต้อนรับให้ค าแนะน าปรึกษา หรือจดัเตรียมการท่องเท่ียวไวใ้ห ้ลกัษณะการน าเท่ียว
แบบน้ีนกัท่องเท่ียวมกัเลือกใชบ้ริการน าเท่ียวเฉพาะจุดท่ีใดท่ีหน่ึง อาจไม่ไดใ้ช้บริการเต็มรายการเน่ืองจากอาจมีเวลา
จ ากดั หรือมีความสนใจเฉพาะจุดเท่านั้น อาจมีมัคคุเทศก์ให้บางจุดหรืออาจไม่มีเลย



1.3 ทัวร์น าเที่ยวเหมาจ่ายพร้อม “มีเพื่อนเดินทาง”(An Escorted Tour) ค าว่า “เพื่อนเดินทาง”(Escort) 
หมายถึง บุคลากรของบริษัทธุรกิจน าเที่ยวที่เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มทัวร์ อาจจะเป็นการเดินทางไปด้วยตลอด
เส้นทางจนเดินทางกลบัถึงจุดหมาย หรืออาจเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทาง (Destination) ในลกัษณะของการเป็น
หวัหนา้ทวัร์ เม่ือถึงปลายทางแลว้ก็มอบกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหอ้ยูใ่นความดูแลของมคัคุเทศกท์้องถ่ินหรือตวัแทนบริษทั
น าเท่ียวทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน หรือ “เพื่อนเดินทาง”(Escort) ทั้งสองจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ
ช านาญในทอ้งถ่ินท่ีน าเท่ียวเป็นอยา่งดี และจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในดา้นการบริการการจดัการน าเท่ียวดว้ย



2. การจดัน าเท ีย่วแบบเบด็เสรจ็(Inclusive  Tour) 
การจดัน าเท่ียวแบบน้ีจะคลา้ยกบัการจดัรายการน าเท่ียวแบบเหมาจ่าย(Package Tour) เพียงแต่การจดัน า

เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ จะเป็นการจดัน าเท่ียวท่ีมีก าหนดการน าเทีย่วตั้งแต่ออกเดนิทางจนถึงการเดินทางกลับที่แน่นอน มี
เส้นทางเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ระยะเวลาเดินทาง โดยบริษทัอาจจดัโปรแกรมท่องเท่ียวไวห้ลากหลายอาจเป็น 
3 วนั 5 วนั 7 วนั 10 วนั หรือ 15 วนั มีใหเ้ลือกมากมายหลายรูปแบบ แต่ละโปรแกรมจะระบุราคา จ านวนวนัเดินทาง 
วนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุดการเดินทาง ท่ีพกัแรม สถานท่ีท่องเท่ียวชดัเจน ลูกคา้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้และจะ
มีผู้น าเทีย่วตดิตามไปด้วย นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจสามารถสอบถามขอ้มูลไดโ้ดยตรงกบัพนกังานขาย หรือบริษทัอาจส่ง
วารสารการท่องเท่ียวใหก้บัสมาชิกทุกปีหรือทุกเทศกาล การจดัน าเท่ียววิธีน้ีเป็นการจดัน าเท่ียว ท่ีบริษทัน าเท่ียวไดจ่้าย
ค่ามดัจ ายานพาหนะในการเดินทาง ค่าท่ีพกั ไวล่้วงหนา้เรียบร้อยแลว้ แต่การจดัแบบน้ีจะมีความเส่ียงสูง เพราะถา้มีคน
ซ้ือนอ้ยก็ออกเดินทางไม่ได ้ตอ้งยกเลิกโปรแกรมนั้นๆ  ไป  หรือถา้ยงัตอ้งการจดัเดินทาง บริษทัก็จ  าตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีหายไปในการจดัคร้ังนั้นๆ(Reilly, R. 1991) 



3. การจดัน าเท ีย่วเพ ือ่เป็นรางวลั(Incentive Tour) 

เป็นการจัดน าเทีย่วให้กบัหน่วยงาน หรือพนักงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นโบนัส รางวลั  หรือค่าตอบแทนในความส าเร็จให้กับ
บุคคล(Coltman, M. 1989) เป็นการใหร้างวลัท่ีสามารถท าธุรกิจการคา้หรือยอดขายไดต้ามเป้าท่ีก าหนดไว ้ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นส่ิงดึงดูดใจให้
พนกังานเกิดความขยนั ขวนขวาย หรือไดค้วามภูมิใจในผลส าเร็จของงานที่ผา่นมา โดยใหร้างวลัคือการไดท่้องเท่ียว การจดัน าเท่ียววิธีน้ี 
บริษทัหรือหน่วยงานของลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดงบประมาณ ระยะเวลา และจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว ลูกคา้กลุ่ม น่ีจะมีอ านาจ
การต่อรองสูงเน่ืองจากมีปริมาณลูกคา้อยูใ่นมือมาก ผูจ้ดัน าเท่ียวจะตอ้งเขา้ถึงผูมี้อ านาจในการตดัสินใจของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ใน
การไดง้านจากลูกคา้กลุ่มน้ี ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวจะจดัโปรแกรมน าเท่ียวตามความตอ้งการหรือตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ลูกคา้กลุ่มน้ีถือ
ว่าเป็นลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพท่ีท าเงินใหก้บับริษทัน าเท่ียวเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นกลุ่มบุคคลหรือลูกคา้ประเภทน้ีจึงถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษท่ีบริษทั
น าเท่ียวตอ้งใหค้วามสนใจในการติดต่อเพ่ือน าเสนอขายบริการ การจดัน าเท่ียววิธีน้ีนบัว่ามคีวามเส่ียงน้อย เพราะเป็นการจดัน าเท่ียวตาม
ความตอ้งการขององคก์ร สามารถตรวจสอบได ้ลูกคา้หรือนักท่องเท่ียวมีจ านวนมาก ผูจ้ดัหรือบริษทัท างานในลกัษณะเหน่ือยเพียงคร้ัง
เดียวก็จบงาน  เน่ืองจากถา้ตกลงกนัไดทุ้กอยา่งกบัผูมี้อ านาจตดัสินใจหรือตวัแทนของลูกคา้ทุกอยา่งก็จบ ไม่ต้องตกลงรายการกบัลูกคา้ที
ละคนเหมือนทวัร์ขายหนา้ร้าน อีกทั้งการจดัน าเท่ียวแบบน้ีบริษัทน าเทีย่วสามารถเรียกขอเกบ็เงนิมดัจ าจากลูกค้าเพ่ือน ามาด าเนินการก่อน
ได้ ท าใหเ้ช่ือมัน่ว่าบริษทัจะมคีวามคล่องตวัสูงกว่า และในปัจจุบนัการจดัน าเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมาก เพราะ
หน่วยงานต่างๆ เห็นคุณค่าของการใหร้างวลัแก่พนกังานของตนดว้ยการใหท่้องเที่ยวเป็นการตอบแทน  บริษทัหรือผูจ้ ัดน าเที่ยวก็ชอบการ
จดัน าเท่ียวแบบน้ีเช่นกนั เน่ืองจากเป็นการจดัท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่าการจดัแบบขายทวัร์หน้าร้าน ถึงแมว่้าไม่มีลูกคา้กลุ่มน้ีบริษทัก็ไม่
เสียหายอะไร ทางตรงขา้มหากเป็นเป็นทวัร์ขายหนา้ร้านแต่กลบัขายไม่ไดก้็จะมีผลกระทบต่อบริษทัทนัที



4. การจดัน าเท ีย่วแบบเช่าเหมาล า(Charter  Tour)

การจดัน าเท่ียวแบบเช่าเหมาล า เป็นท่ีนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะการจดัน าเท่ียวระหว่างประเทศ โดยบริษทั
น าเท่ียวจะเช่าเหมาเคร่ืองบินทั้งล  า แตกต่างจากการจดัทวัร์ท่องเท่ียวปกติตรงท่ีการเช่าเหมาล าเคร่ืองบินท่ีใช้ในการ
เดินทางเองแทนการใช้เท่ียวบินตามตารางการบินปกติของสายการบินต่างๆ รับนกัท่องเท่ียวจากจุดหมายปลายทาง
หน่ึงไปยงัจุดหมายปลายทางหน่ึง จ านวนนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีปริมาณมากพอท่ีจะเช่าเหมาเคร่ืองบินทั้งล  าได ้ แต่ทาง
บริษทัน าเท่ียวจะตอ้งมัน่ใจว่าสามารถหานกัท่องเท่ียวไดม้ากพอกบัการเช่าเหมาล าเคร่ืองบิน การจดัน าเท่ียวโดยการ
ติดต่อเช่าเหมาเคร่ืองบินทั้งล  า จะไดร้าคาค่าตัว๋ถูกกว่าการซ้ือจากเท่ียวบินประจ ามากเพราะบริษทัน าเท่ียวจะเหมา
เคร่ืองบินทั้งล  า อีกทั้งยงัสามารถเลือกวนัเวลาบินไดม้ากกว่า โดยจะขอยกตวัอยา่งการจดัน าเท่ียวแบบเช่าเหมาล า เช่น 
นกัท่องเท่ียวจากประเทศองักฤษหรือประเทศเยอรมนี  เช่าเหมาเคร่ืองบินทั้งล  าเป็นเท่ียวบินพิเศษเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัจงัหวดัภูเก็ต หรือจงัหวดัเชียงใหม่ทั้งไปและกลบั  ซ่ึงบริษทัน าเท่ียวในต่างประเทศจะตอ้งติดต่อกบับริษทัน าเท่ียว
ในไทยใหจ้ดัการท่องเท่ียวภายในประเทศให ้ ดงันั้นการจดัการส าหรับรองรับนกัท่องเท่ียวจ านวนมากน้ี จ าเป็นตอ้งมี
การวางแผนเตรียมการ และจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ(พวงบุหงา  ภูมิพานิช, 2539) เพราะนัน่หมายถึงคนจ านวนมาก 
อาจเป็นร้อยหรือเป็นพนัคน การเตรียมการเร่ืองท่ีพกั ร้านอาหาร  ยานพาหนะ แหล่งเขา้ชมต่างๆ จึงไม่ ใช่เร่ืองง่ายๆ 
เลย หากไม่มีการวางแผนเตรียมการล่วงหนา้เป็นเวลานานๆ ก็จะท าใหเ้กิดปัญหาตามมาอยา่งมากมาย 



การจดัน าเท ีย่วตามวตัถุประสงค์

จะมีลักษณะคล้ายกับการจัดน าเท่ียวโดยทั่วไป คือ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การจัดน าเที่ยวตาม
วตัถุประสงค์ของบริษทั กบัการจัดน าเทีย่วตามวตัถุประสงค์ของนักท่องเทีย่ว ซ่ึงระยะเวลา 4-5 ปีหลงัท่ีผ่านมา บริษทัน าเท่ียว
มกัใหค้วามส าคญัในการจดัน าเท่ียวตามวตัถุประสงคเ์พิ่มมากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัความหลากหลายทางการท่องเท่ียวมีมาก 
นกัท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละกลุ่มมีความชอบท่ีไม่เหมือนกนัจึงเป็นการเส่ียงท่ีบริษทัจะจดัน าเท่ียวตามวตัถุประสงคข์องบริษทั
อยูเ่ร่ือยไป โดยท่ีไม่ใส่ใจต่อวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วพพิธิภณัฑ์ ค่ายทหาร แหล่งประวตัศิาสตร์ เป็นการจดัน าเท่ียวแก่ผูท่ี้ชอบเยีย่มชมอดีตสมรภูมิ
หรือสนามรบ พิพิธภณัฑ ์หรือชมกิจกรรมแบบผาดโผน ท่ีเนน้ความสนุกสนานและการพกัผ่อน



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วฮันนีมูน เร่ิมเป็นท่ีนิยมจดักนัมากในระยะหลงัเพราะคู่สมรสใหม่หรือเก่า นิยมเดินทางท่องเท่ียวเพื่อฉลอง
การสมรส หรือฉลองครบรอบวนัสมรสในต่างประเทศ  สถานประกอบการดา้นท่ีพกั เรือส าราญต่างๆ จะเสนอรายการพิเศษให้ คู่
ฮนันีมูน โดยการจดัรายการจะมีความหลากหลายใหเ้ลือก นบัตั้งแต่ล่องเรือ จนถึงเดินป่าผจญภยั



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วศึกษาธรรมชาต ิ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นธรรมชาติ พร้อมไดศึ้กษา
ชีวิตความเป็นอยูข่องส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีน่าสนใจ เช่น ศึกษาวงจรชีวิตของแมลง การเจริญเติบโตของพืชต่างๆ  ศึกษาดูนก
ชนิดต่างๆ เป็นตน้



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วถ่ายภาพ โดยบริษทัน าเท่ียวอาจจดัให้บริการส าหรับผูท่ี้สนใจถ่ายภาพ   โดยบริษทัน าเท่ียวจะ
จดัรายการใหส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณไม ้หรือสัตวต่์างๆ  ตลอดจนทิวทศัน์ท่ีสวยงาม โดย
อาจมีรายการล่องเรือชมสัตว ์ตน้ไม ้หรือธรรมชาติ หรือสถานท่ีท่ีเป็นซากปรักหกัพงัทางประวติัศาสตร์ อาจตอ้งมีการ
เตรียมอุปกรณ์หรือจัดฉาก เพื่อให้ลูกคา้ได้มีโอกาสได้เลือกถ่ายภาพตามจุดท่ีตนสนใจ และไดท่้ องเท่ียวในเวลา
เดียวกนั



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วเดนิชม อาจเป็นการเดินชมจากตวัเมืองไปตามทางข้ึนภูเขาเพื่อชมธรรมชาติ หรือเดินชมเมือง
ตามจุดต่างๆ ท่ีส าคญั อาจมีมคัคุเทศกค์อยบรรยาย การจดัแบบน้ียงัไม่แพร่หลายในประเทศไทย นอกจากการเดินป่า ท่ี
จดัใหใ้นหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ



กลุ่มนกัท่องเท ีย่วท ีม่วีตัถุประสงค์ในการท่องเท ีย่วท ีห่ลากหลาย ได้แก่ 

- ท่องเทีย่วเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น ทวัร์ทะเล พกัผ่อนชายหาด



- ท่องเทีย่วเพ่ือศาสนา เช่น ทวัร์ทอดกฐิน ทวัร์วดั พิธีฮจัยท่ี์เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

- ท่องเทีย่วเชิงวทิยาศาสตร์ เช่น ดูสุริยปุราคา ศึกษาพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือศึกษาทอ้งฟ้า
ดาราศาสตร์



- ท่องเทีย่วเพ่ือเข้าชมการแข่งขนักฬีาทีช่ื่นชอบ เช่น เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปิค หรือรายรายการทวัร์แลว้มีจุด
ขายท่ีไดเ้ขา้ชมฟุตบอลในทีมท่ีตนช่ืนชอบ

- ท่องเทีย่วเพ่ือการซ้ือของ เช่น ไปเท่ียวฮ่องกง สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด ์ฝร่ังเศส เป็นตน้



- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Eco Tourism) เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมี เอกลกัษณ์
เฉพาะทอ้งถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน 
เช่น จดัใหมี้การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การด าน ้าศึกษาแนวปะการังไปพร้อมๆ กบัไดช่้วยกนัปลูกแนวปะการัง

- การท่องเทีย่วเชิงผจญภยั(Adventure Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีน าธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงามมาเป็น
องค ์ประกอบในการจดักิจกรรมท่องเท่ียวท่ีทา้ทายความสามารถ มีความต่ืนเตน้ เกิดความแปลกใหม่และทา้ทายประสบการณ์ 
ประกอบกบัเป็นการฝึกความช านาญทกัษะของร่างกาย เช่น การปีนเขา หนา้ผา ล่องแก่ง เดินป่า ดงัภาพท่ี 2.1, 2.2 และ 2.3 เป็นตน้



- การท่องเทีย่วเพ่ือส่งเสริมการขายสู่พื้นที(่Agent Educational Trip : AET) มีความหมายเหมือนหรือคลา้ย
กบั Familiarization Trip(FAM Trip) คือ การเดินทางเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัแหล่งท่องเท่ียวหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกดา้นการท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นท่ีหรือบริการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะไดรั้บการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางจากผูผ้ลิต เช่น  บริษทัสายการบิน โรงแรม ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ี หรือคณะกรรมการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ

- การท่องเทีย่วเชิงเกษตรกรรม(Agro Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรม
ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดศึ้กษา หรือเขา้ร่วมการเกษตรเป็นหลกั เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียว เช่น สร้าง
รายไดแ้ก่เกษตรกร และมีการจดัการผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยูอ่ยา่งเป็นระบบ เช่น จดัน าเท่ียวไปยงัฟาร์มโชคชัย ไร่ทอง
สมบูรณ์ เป็นตน้



- การท่องเที่ยวแบบทางเลือก(Alternative Tourism) เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีพยายามหลีกเล่ียงผลกระทบทางลบ แต่จะ
ส่งเสริมให้ผลในทางบวกต่อสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มกัจะมีลกัษณะคือ มีนักท่องเท่ียวจ านวนน้อย เดินทางเพียงคนเดียว หรือ
เดินทางเองโดยอิสระในกลุ่มเลก็ๆ หรือประกอบกิจกรรมกนัในกลุ่มเล็กๆ อยู่ในความควบคุม มีกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกนัก็มุ่ งให้คนในทอ้งถ่ิน
ซ่ึงเป็นเจา้ของวฒันธรรมไดรั้บประสบการณ์จากการเดินทางไปเยือนของนักท่องเท่ียว และยงัคงรักษาค่านิยมตลอดจนยงัคง ด าเนินชีวิตใน
สังคมของตนท่ีสืบทอดกนัมาเอาไวด้ว้ย

- การดูนก(Bird Watching) เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศรูปแบบหน่ึง ส าหรับประเทศไทย แหล่งดูนกท่ีส าคญัของประเทศ
ไทยมกัอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึ งเป็นแหล่งชมนกท่ีดีท่ีสุด
แห่งหน่ึง มีนกนานาพนัธ์ุถึง 300 ชนิด เป็นตน้



- การดูผเีส้ือ(Butterfly Watching) เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศรูปแบบหน่ึงในประเทศไทย แหล่งชมผีเส้ือ
ท่ีดีของไทย เช่น ทุ่งใหญ่นเรศวร หว้ยขาแขง้ และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นตน้

- การปีนหน้าผา(Cliff Climbing) เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภยัรูปแบบหน่ึงท่ีทา้ทาย ต่ืนเตน้ ประกอบกบั
การไดฝึ้กความช านาญทกัษะของร่างกาย แหล่งปีนเขาและหนา้ผาท่ีส าคญัในประเทศไทย ไดแ้ก่ หนา้ผาบริเวณอ่าวไร่เล อ่าว
พระนางจงัหวดักระบ่ี   



- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(Conservation Tourism) เป็นการท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความดั้ งเดิม มีเอกลักษณ์
เฉพาะถ่ิน เพ่ือช่ืนชมและไดค้วามเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ความเขา้ใจต่อสภาพธรรมชาติ สังคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินบน
พ้ืนฐานของการมีจิตส านึกต่อการอนุรักษคุ์ณค่าของสภาพแวดลอ้ม และชุมชนในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว

- การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตคนในท้องถ่ินโดยพักกับชาวบ้าน(Home Stay Tourism)  เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(Ecotourism) มกัท าควบคู่กบัการท่องเท่ียวในชนบท(Rural Tourism) โดยนักท่องเท่ียวจะพกัร่วมกบัเจา้ของบา้นโดยมีการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรม มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ความคิดซ่ึงกนัและกนั โดยเจา้ของบา้นจะจดัท่ีพกัและอาหารให้กบันักท่องเท่ียว ทั้งน้ี
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งจ่ายค่าบริการแก่เจา้ของบา้น ซ่ึงแนวคิดพื้นฐานของ Home Stay นั้น เจา้บา้นจะถือวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัเป็นแขกของบา้น 
มิใช่เป็นนักท่องเท่ียว (Be a Guest Just a Tourist) เช่น การท่องเท่ียว Home Stay ท่ีเกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา, ท่ีบา้นสลกัเพชร เกาะช้าง 
จงัหวดัตราด เป็นตน้



- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Culture Tourism) เป็นการท่องเท่ียวซ่ึงมีจุดสนใจอยู่ท่ีวฒันธรรมความเป็นอยู่ของ
ผูค้น ตลอดจนแหล่งโบราณสถาน ประเพณี และศิลปะแขนงต่างๆ ยกตวัอย่าง เช่น การเท่ียวชมงานประเพณีของราชส านักและประเพณี
พื้นบา้น อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีผีตาโขน เป็นตน้

- การท่องเที่ยวด าน ้า(Diving Tourism) เป็นการจดัน าเท่ียวส าหรับผูท่ี้สนใจทอ้งทะเลไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี  ซ่ึงบริษทัน า
เท่ียวจะจดัเตรียมอุปกรณ์ด าน ้ าใหพ้ร้อม พร้อมมีการสอนเทคนิคการด าน ้ าก่อนลงไปด าน ้ าจริง การด าน ้ าเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ประเภทหน่ึง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การด าน ้ าต้ืน(Snorkeling Diving หรือ Skin Diving) และการด าน ้ าลึก(Scuba Diving) 
ส าหรับการด าน ้ าลึก นักด าน ้ าจ าเป็นตอ้งผ่านการอบรมและไดรั้บบัตรอนุญาตด าน ้ าจากสถาบนั PADI(Professional Association of Diving 
Instruction) หรือ สถาบนั NAUI(National Association of Underwater Instructors) เสียก่อน ดงัภาพท่ี 2.4 และ 2.5 





- การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา (Educational Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็นดา้นวฒันธรรม ชุมชนทอ้งถ่ินหรืออ่ืนๆ รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้ไดใ้นการไปในต่างพ้ืนท่ี โดยมกัมี
การน าชมสถานท่ีต่างๆ จากผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการบรรยายให้ความรู้อย่างมีระบบ หรือการไดเ้รียนท าอาหาร ฝึกหดัมวยไทย เป็นตน้

- การท่องเท่ียวเชิงชาติพันธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจุดสนใจอยูท่ี่เอกลกัษณ์ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมท่ีเน้น
วิถีชีวิตความเป็นอยู ่หรือประเพณีของสังคมใดสังคมหน่ึง นักท่องเท่ียวสามารถศึกษาและเรียนรู้ถึงวฒันธรรมประเพ ณีวิถีชีวิตของกลุ่มชน
หรือชาติพนัธ์ุมนุษยท่ี์แตกต่างกนั รวมทั้งเร่ืองราวของพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชน การเย่ียมเยือน
พวกชาวเขาเผา่ต่างๆ เป็นตน้



- การท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้ชีวิตในฟาร์ม (Farm Tourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรกรรม(Agro Tourism) ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการกสิกรรม การเล้ียงสัตว ์การประมง รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าฟาร์ม(Farm Stay) โดยนกัท่องเท่ียวจะมีลกัษณะบา้นพกัอยู่ในฟาร์ม และพกัใน
ฟาร์มร่วมกบัเจา้ของฟาร์ม และไดเ้รียนรู้การประกอบอาชีพ และร่วมท ากิจกรรมในฟาร์มได ้โดยตอ้งจ่ายค่าท่ีพกัและ
ค่าอาหารใหก้บัเจา้ของฟาร์ม เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวแบบน้ีบางคร้ังเรียกว่า Farm House



- การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ(Health Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผสมผสานโดยใช้แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ เป็นองคป์ระกอบในการจดักิจกรรมเพื่อรักษาสุขภาพ เน้นกิจกรรมส าคญัท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฟ้ืนฟูสุขภาพของลูกคา้ เช่น 
การพกัแรมในรีสอร์ทท่ีมีบริการรักษาสุขภาพ การท่องเท่ียวท่ีมีโปรแกรมรับประทานอาหารชีวจิต อาหารมงัสวิรัติ การฝึกออกก าลงักาย การท าสมาธิ 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีสองประเภท ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเชิงบ าบดัรักษาสุขภาพ(Health Healing) เป็นการท่องเท่ียวท่ีผนวกรายการ
ท่ีมีการท ากิจกรรมบ าบดัหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ และอีกประการคือการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ(Health Promotion) เป็นการท่องเท่ียวไปในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ และพกัในโรงแรม หรือรีสอร์ท หรือศูนยสุ์ขภาพ และไดร่้วมท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ณ สถานท่ีนั้นๆ จดัข้ึน เช่น การนวดแผน
ไทย บริการอาบน ้ าแร่ บริการสุคนธบ าบดั(การบ าบดัดว้ยกล่ิน) ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน้ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในประเทศไทย 
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวหนัมาใส่ใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ประกอบกบัประเทศไทยมีอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั มีแพทยท่ี์มีประสบการณ์ มีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีท่ีพกัท่ีหลากหลาย และยงัผนวกการบริการเชิงสุขภาพไวด้้วยมากมาย อีกทั้งคนไทยมีอัธยาศัยดี ราคาค่าบริการต่างๆ
สมเหตุสมผล เหตุผลเหล่าน้ีท าให้การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเป็นท่ียอมรับจากชาวต่างประเทศ จนท าให้หน่วยงานภาครัฐโดยการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคญัต่อตลาดกลุ่มน้ี จึงไดป้ระชาสัมพนัธ์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้เขา้มาใชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 



- การท่องเท่ียวในรูปแบบการใช้บริการสปา(Spa Tourism) ความหมายของสปา (Spa) แรกเร่ิมค าว่าสปาคือช่ือเมืองเล็กๆ ในประเทศ
เบลเย่ียม เมืองสปามีแหล่งธรรมชาติ มีบ่อน ้ าร้อนท่ีผูค้นหลัง่ไหลไปแช่น ้ าร้อนกนัมาตั้งแต่สมยัคริสตศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้มา เม่ือสปาไดรั้บความ
นิยมจึงไดข้ยายไปทัว่โลก การเดินทางท่องเท่ียวจึงเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ในการเขา้ไปมีส่วนสัมผสักบักิจกรรมของสปาในรูปแบบต่างๆ ท่ีขยาย
ออกไปในแต่ละประเทศ ในแต่ละโรงแรม  แต่ละศูนยส์ปาไดคิ้ดคน้บริการสปาในรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากการแช่น ้ าร้อน ในยุโรปส่วนใหญ่ค า
วา่สปาจะหมายถึงการไดไ้ปนอนแช่น ้ าร้อน น ้ าพรุ้อน เพ่ือการผอ่นคลายความเครียด วิธีการท่ีส าคญัคือการใช้วารีบ าบดัประกอบกบัการนวดเพื่อลด
ความปวดเม่ือย ต่อมาสปาไดมี้พฒันาการข้ึนเร่ือยๆ มีการท าสปาเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพและความงาม ในประเทศไทยโรงแรมโอเรียลเต็ล เป็นผูเ้ร่ิมตน้ 
หากเป็นรีสอร์ทสปากมี็ชีวาศรมท่ีถือวา่เป็นสปาเพ่ือสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแบบสปาอาจแบ่งไดส้ามลกัษณะคือ รีสอร์ท 
สปา(Resort Spa) จะเนน้สถานท่ีพกัผอ่นและการนวดโดยเฉพาะ รีทรีต สปา(Retreat Spa) เป็นสปาเพื่อฟ้ืนฟูสุขภาพ มีการใช้วารีบ าบดัช่วย และฝึก
โยคะ จะเขม้งวดเร่ืองประเภทอาหารและปริมาณการรับประทานอาหาร ปรับโภชนาการเป็นหลกั และเดย์ สปา(Day Spa) เน้นเร่ืองความงามโดยใช้
เวลาไม่มากนกั ไม่ตอ้งปรับเร่ืองโภชนาการ



- การท่องเที่ยวทางอวกาศ(Space Tourism) คือ การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีสุดอย่างหน่ึงของโลก เป็นการ
ท่องเท่ียวไปในยานอวกาศเพื่อไดส้ัมผสัสภาวะไร้น ้าหนกั  นกัท่องเท่ียวจะไดล่้องลอยในอวกาศโดยแรงของตวัเอง ไดเ้ห็นวิว
ทิวทศันท่ี์แปลกใหม่ในอวกาศ เช่น ภาวทศันอนัเว้ิงวา้งของพื้นผิวขรุขระบนดวงจนัทร์ ไดใ้ชชี้วิตเหมือนนกับินอวกาศ ซ่ึงตอ้ง
อยูใ่นภาวะการควบคุมทั้งอุณหภูมิ แรงดึงดูด คล่ืนรังสี คล่ืนความร้อน ตวัอย่างของยานอวกาศน้ี เช่น ยานคงัโค มารุ(Kankoh-
Maru) สูง 24 เมตร ท่ีร่วมทุนระหว่างบริษทัคาวาซากิ เฮฟวี่ อินดสัทรีส์ และกลุ่ม แจเปนีส ร็อคเก็ต โซไซต้ี ในประเทศญ่ีปุ่น 
เพียบพร้อมดว้ยเคร่ืองใช้อุปกรณ์ครบครันส าหรับผูโ้ดยสาร 50 คน นอกจากน้ียงัมีบริษทัในสหรัฐอเมริกาไดเ้ร่ิมด าเนินการ
เร่ืองน้ี เช่น บริษทัโรตาร่ี บริษทัไพโอเนียร์ร็อคเก็ตเพลน และบริษทัเคลล่ี สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี โดยไดพ้ฒันายานอวกาศ
ชนิดใหม่ราคาถูกข้ึนมาเร่ือยๆ คาดว่าอีกไม่ก่ีปีจะมียานอวกาศท่ีไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มรูปแบบได้ออกให้บริการเพื่อการ
ท่องเท่ียวส าหรับลูกคา้ทัว่ไป



- การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์(Historical Tourism) เป็นการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ 
เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดค้วามรู้ มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ินบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ และมี
จิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีชุมชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการการท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์น้ี อาจมีลกัษณะการจดัรายการตามเส้นทางท่องเท่ียวตามรอยประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น ทวัร์เส้นทางศิลปะขอม ตามรอยพ่อ
ขนุเมง็ราย เพื่อใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจเฉพาะ เป็นตน้

- การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา(Litho Tourism) หรือศิลาสัญจร เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีเป็นลกัษณะลานหิน อุโมงค์โพรง ถ ้ า
ลอด ถ ้า หินงอกหินยอ้ย หนา้ผาสูง เพื่อดูความงาม ดูภูมิทศัน์ท่ีมีความแปลก  ดูการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ศึกษาธรรมชาติของหินประเภทต่างๆ 
และซากฟอสซิล ไดค้วามรู้ มีประสบการณ์ใหม่บนพ้ืนฐานการท่องเท่ียวอย่างรับผิดชอบ มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว ดงัภาพท่ี 2.6, 2.7



- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล(Marine Ecotourism) เป็นการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลท่ีมี
ลกัษณ์เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผูเ้ก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างย ัง่ยืน(ธเนศ  ศรีสถิต, 2545) 

- การท่องเที่ยวในชนบท(Rural Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีน าพื้นฐานธรรมชาติของชนบทมาเป็นจุดสนใจของนักท่องเท่ียว ซ่ึงมี
หลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวในแบบฟาร์ม(Farm Tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม(Agro Tourism) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในประเทศ
แถบยโุรป และเร่ิมนิยมในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน เพราะนักท่องเท่ียวตอ้งจ่ายค่าท่ีพกัให้กบัเจา้ของฟาร์ม 
หรือซ้ือสินคา้ท่ีผลิตในฟาร์ม ทั้งยงัมีการจดัท่ีพกัให้กบัเยาวชนท่ีตอ้งการท่องเท่ียวแบบประหยดั การท่องเท่ียวชนบท ท าให้นักท่องเท่ียวสามารถ
เรียนรู้ถึงประสบการณ์และมีชีวิตความเป็นอยูแ่บบชนบท ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น ท่ีหมู่บา้นคีรีวง จงัหวดันครศรีธรรมราช



- การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(Sustainable Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีอยู่บนพื้นฐานของขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว มีความตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประช ากร ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วีถีชีวิต ท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว ประชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการ
ท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาค

- การท่องเที่ยวแบบเดินป่า(Trekking Tourism) เป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีตอ้งเดินเขา้ไปในป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ศึกษา
สัตวป่์า พืชพนัธ์ุต่างๆ การท่องเท่ียวเดินป่าน้ีอาจมีกิจกรรมท่องเท่ียวอ่ืนๆ ประกอบอีกมาก เช่น การเท่ียวน ้ าตก การดูนก การส่องสัตว์ เป็นตน้

- การท่องเท่ียวทางน ้าท่ีใช้เรือแคนู(Sea Canoe Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยใช้เรือแคนูในการท่องเท่ียว เป็นลกัษณะการ
เท่ียวทางน ้ าท่ีตอ้งอาศยัพื้นท่ีน ้ าท่ีน่ิงพอควร เพื่อสามารถพายเรือชมความงามและชมทศันียภาพของเกาะแก่ง ผาหินต่างๆ โดยเฉพาะทางทะเล 
หรือทางแอ่งน ้ าต่างๆ



- การท่องเที่ยวแบบล่องแพ(Jungle Raft Tourism) เป็นการท่องเท่ียวโดยใชแ้พเป็นพาหนะ  ซ่ึงการล่องแพในประเทศไทยปัจจุบันท่ีนิยม
มี 2 แบบ คือ แพยางและแพไมไ้ผ ่แพยาง นิยมใชล่้องในสายน ้ าท่ีไหลเช่ียว  มีระดบัของแก่งหินเป็นชั้นๆ เพื่อความสนุกต่ืนเตน้ในการล่อง พร้อมกบัได้
ชมความงามของธรรมชาติสองฝ่ังทางดว้ย  ส่วนแพไมไ้ผ ่นิยมล่องในสายน ้ าท่ีไหลเอ่ือย เพื่อชมความงามของสองฝ่ังริมน ้ า 

- การท่องเที่ยวแบบล่องไพร(Safari Tourism) เป็นการท่องเท่ียวท่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศแถบแอฟริกา มี
ลกัษณะคือ การใหน้กัท่องเท่ียวไดน้ัง่รถเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุทยานฯ หรือป่าเขาหรือสวนสัตวข์นาดใหญ่ และไดน้ั่งรถวนดูชีวิตของสัตวป่์าชนิดต่างๆ 
บางท่ีอาจจดัใหช้มไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืนท่ีเรียกวา่ไนท์ ซาฟารี(Night Safari)

- การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน เป็นอกีรูปแบบหน่ึงท่ีผู้จัดการการท่อง เท่ียวคดัสรรรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ น ามาจดั
รายการน าเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บความแตกต่างระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในระยะยาวนานตั้งแต่ 2-7 วนัหรือมากกว่านั้นเช่น การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและเกษตร(eco–agro tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและประวติัศาสตร์ (agro-historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั(eco-
adventure travel)  การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยาและประวติัศาสตร์(geo- historical tourism) การท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวฒันธรรม(agro-cultural tourism) 
เป็นตน้



การจดัน าเท ีย่วตามลกัษณะช่วงเวลา

1. การจัดน าเทีย่วคร่ึงวนั(Half Day Tour) เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีมีช่วงเวลาในการท่องเท่ียวสั้นเพียง 5-7 ชั่วโมง เช่น 
อาจออกจากท่ีพกั 08.00 น. เพื่อไปท่องเท่ียว และกลบัถึงท่ีพกั 14.00 น. เป็นการจดัน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีใกล้ๆ  
ท่ีส าคญัซ่ึงอาจอยู่ใกลท่ี้พกัของนกัท่องเท่ียว การจดัน าเท่ียวลกัษณะน้ีนิยมขายหรือจดัให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวดว้ย
ตวัเองซ่ึงอาจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวคร่ึงวนัน้ีเม่ือเห็นว่าตนมีเวลาว่างและสนใจท่ีจะไปเท่ียวยงัสถานท่ีนั้นๆ 



2. การจัดน าเที่ยวเต็มวัน (One Day Tour) เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีมีช่วงเวลาในการจดัท่องเท่ียวตั้งแต่เช้าจรดเยน็คือ
ประมาณ 10-12 ชัว่โมง เช่น อาจออกจากท่ีพกั 07.00 น. เพื่อไปท่องเท่ียวและกลบัถึงท่ีพกั 17.00 น. เป็นการจดัน าเท่ียวในแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือสถานท่ีใกล้ๆ  หรือไม่ไกลจากท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวมากนกั การจัดน าเท่ียวลกัษณะน้ีนิยมขายหรือจัดให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยตวัเองเช่นเดียวกบัการจดัน าเท่ียวคร่ึงวนั  บางคร้ังมีนกัท่องเท่ียวเพียง 1-2 คนบริษทัก็สามารถจดั
น าเท่ียวไดแ้ลว้      

อน่ึงการจดัน าเท่ียวคร่ึงวนั และการจดัน าเท่ียวเต็มวนั โดยมากจะเป็นรายการน าเท่ียวท่ีบริษทัน าเท่ียวมกัเสนอขาย
หนา้ร้าน บางรายการสามารถออกเดินทางไดทุ้กวนั วนัละหลายเวลา  แต่บางคร้ังบริษทัน าเท่ียวก็อาจมีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนลูกคา้
ท่ีมาซ้ือรายการน าเท่ียวของตนอาจไม่มากพอต่อการจดัน าเท่ียวในคร้ังนั้นๆ หรืออาจไม่คุม้ตน้ทุนในการจดัน าเท่ียว หลายบริษทั
จึงร่วมกนัท าขอ้ตกลงกนัทางธุรกิจซ่ึงอาจอยู่ในรูปของชมรมหรือสมาคม  ท่ีจะส่งนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ของตนร่วมเดินทาง
ท่องเท่ียวไปกบันกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือรายการน าเท่ียวมาจากบริษทัน าเท่ียวอ่ืนเป็นลกัษณะของทวัร์จอย(Tour Join) กล่าวคือ ในการ
เดินทางท่องเท่ียวคร้ังนั้น ๆ จะมีนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือรายการน าเท่ียวผ่านบริษทัน าเท่ียวจากหลายบริษทันัน่เอง ซ่ึงวิธีการน้ีปัจจุบนั
ไดรั้บความนิยมแพร่หลายไม่ใช่เฉพาะการจดัน าเท่ียวคร่ึงวนั และการจดัน าเท่ียวเตม็วนัเท่านั้น ยงัรวมไปถึงการจดัน าเท่ียวแบบ
เหมาจ่าย(Package Tour) อีกดว้ย



3.การจัดน าเท่ียวมากกว่า 1 วัน(Tour Around) เป็นการจดัน าเท่ียวท่ีมีช่วงเวลาในการ
ท่องเท่ียวมากกวา่ 1 วนั คือตอ้งมีการคา้งคืนระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อย่างนอ้ย 1 คืน  เป็นการ
จดัน าเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีค่อนขา้งมีระยะทางไกลตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางนานจึง
ตอ้งมีการคา้งคืน เช่น รายการ Around North Thailand Tour(3 Night 4 Day)  คือการจดัน าเท่ียว
ภาคเหนือ 3 คืน 4 วนั เป็นตน้



การจดัน าเท ีย่วแต่ละคร ัง้ไม่ว่าจะจดัโดยวธิใีดกต็าม  ควรค านงึถงึ การจดัใหไ้ด้

ท่องเท ีย่วในลกัษณะต่อไปน ีด้้วย  เน ือ่งจากเป็นการท่องเท ีย่วพ ืน้ฐานทีน่กัท่องเท ีย่ว

คาดหวงัว่าจะได้รบั ได้แก่

1. เทีย่วชมเมือง(City Tour) ไดแ้ก่ การเท่ียวชมสภาพแวดลอ้มภายในตวัเมือง เยี่ยมชมสถานท่ีส าคญัๆ ของ เมือง เช่น 
พิพิธภณัฑ ์อนุสาวรีย ์วดั โบสถ ์วงั เป็นตน้ การจดัน าเท่ียวลกัษณะน้ีจะมีมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน เป็นผูบ้รรยายภายในรถ เพื่อให้ทราบ
ประวติัความเป็นมาของส่ิงดงักล่าวและสภาพสองขา้งทางท่ีรถผ่านไม่ว่าจะเป็นอาคาร ร้านคา้ยา่นส าคญัๆ โบราณสถานท่ีส าคญัของ
ตวัเมือง การจดัน าเท่ียวลกัษณะน้ีจะใชเ้วลาระยะสั้น อาจเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย  กรณีท่ีจดัเป็นกลุ่ม เม่ือถึงเมืองตามรายการจะมี
การเท่ียวในเมือง อาจใหลู้กคา้ไดน้ัง่อยูบ่นรถ ท าใหท้ราบว่าเมืองนั้นมีสถานท่ีส าคญัอะไรบา้ง รูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งไร ศูนยก์ารคา้ 
และแหล่งซ้ือของ โบสถ ์ท่ีส าคญัมีอะไร ลกัษณะสถาปัตยกรรมของอาคารสถานท่ี

บริษทัน าเท่ียวอาจจดัน าเท่ียวในลกัษณะน้ีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางตามล าพงั เป็นการเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียว
สามารถเลือกไปสถานท่ีต่างๆ ไดใ้นเวลาอนัจ ากดัท่ีตนเองมี บางบริษทัอาจด าเนินธุรกิจเฉพาะการจดัน าเท่ียวในตวัเมือง ซ่ึงจะใช้
เวลาไม่เกิน 5-6 ชัว่โมง ส่วนการจดัเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวในเมืองใกลเ้คียงนั้น ระยะเวลาในการจดัอาจเตม็วนั



2. เที่ยวทัศนศึกษาแบบเช้าไปเย็นกลับ(Sightseeing Tour หรือ Excursion  Tour)  ไดแ้ก่  การเท่ียวชม
สถานท่ี หรือภูมิทศันท่ี์มีจุดเด่นทางการท่องเท่ียวตามธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนท่ีอยูใ่นเมืองหรือเขตรอบนอกตวั
เมือง เช่น ภูเขา ชายหาด เมืองเก่า พระราชวงั ปราสาทโบราณหรือหมู่บา้นชาวเขา รวมถึงการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ไป
ชมการแข่งขันกีฬา ไปท่องเท่ียวซ้ือของหรือชมการแสดง เป็นตน้ ซ่ึงในขณะเดินทางไปตามแหล่งท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวจะมีโอกาสเพลิดเพลินกบัทิวทศันส์องขา้งทางท่ีผ่าน บางประเทศจดัน าเท่ียวลกัษณะน้ีมกัเนน้ขายให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตามล าพงั ซ่ึงจะรวมกิจกรรมเท่ียวชมเมืองดว้ย และอาจจดัไปยงัเมืองท่ีใกลเ้คียงโดยใช้เวลา
ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเชา้ไปเยน็กลบัคือใช้เวลาทั้งวนัส าหรับการท่องเท่ียว แต่ Sightseeing Tour จะเนน้ทวัร์คร่ึง
วนั ไม่คร่ึงวนัเชา้ก็คร่ึงวนับ่าย ส่วน Excursion  Tour จะใชก้บัทวัร์เตม็วนั

ส าหรับลูกคา้ท่ีไปกบับริษทัน าเท่ียวเป็นกลุ่ม การจดัการท่องเท่ียวลกัษณะน้ีเป็นท่ีนิยม เพราะลูกคา้จะไดช้ม
ทิวทศัน ์ และไดค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมืองท่ีเยีย่มชมในเวลาเดียวกนั ซ่ึงการจดัอาจจะเป็นการ
เดินทางผ่านและแวะชมสถานท่ีส าคญัๆ แลว้เดินทางต่อไปอีกเมืองหน่ึงแลว้พกัคา้งคืนท่ีเมืองนั้น ก่อนจะออกเดินทาง
ต่อไปในวนัรุ่งข้ึน ทั้งน้ี  ข้ึนอยูก่บัผูจ้ดัรายการดว้ยว่าจะค  านึงถึงระยะทางและแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ อะไรบา้ง



3. เท่ียวแหล่งบันเทิงยามราตรี(Night Tour) ไดแ้ก่ การเที่ยวชมความงามของแสงสียามราตรีและท่องเที่ยวกลางคืน
ตามสถานบนัเทิงเริงรมยต่์างๆ เช่น การรับประทานอาหารค ่าพร้อมชมการแสดง  ชมละคร  ชมการแสดงโชวต่์างๆ เช่น การแสดง
โชว ์ภูเก็ตแฟนตาซี หรือที่สยามนิรมิต หรือฟังคอนเสิร์ต เที่ยวไนต์คลบั ดิสโกเ้ธค ชมการแสดงทางวฒันธรรม หรือเข้าร่วมงาน
เทศกาลประเพณีที่จดัในยามค ่าคืน เป็นตน้ เป็นการใชชี้วิตในยามราตรีหาความสนุกสนาน  และบางคร้ังก็อาจได้รับความรู้ความ
เพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกนั

ส าหรับลูกคา้ที่ไปกบับริษทัน าเที่ยวเป็นกลุ่ม บริษทัน าเที่ยวอาจจดัน าเที่ยวกลางคืนในลกัษณะให้รับประทานอาหาร
ค ่าพร้อมชมการแสดงทางวฒันธรรม หรือล่องเรือชมแม่น ้ าพร้อมรับประทานอาหารค ่า และชมความงามของเมืองที่เต็มไปด้วย
แสงสีสองฟากฝ่ัง หรือหลงัรับประทานอาหารค ่าแลว้พาชมคาบาเร่ต์(Cabaret) ดูสุนัขแข่ง(Greyhound) ชมละคร หรือบลัเลต์
(Ballet) เป็นตน้  

นอกจากน้ีการจดัน าเที่ยวยามค ่าคืนยงัรวมไปถึงการไปชมพระอาทิตยข้ึ์น ณ หน้าผาหรือจุดที่สวยงาม  หรือการพาไป
นั่งรถรางเพื่อชมสวนสัตวแ์ละชีวิตสัตวก์ลางคืน(Night Safari) 



4. เที่ยวซ้ือของ(Shopping Tour) หรือท่ีรู้จกักนัว่าช็อปป้ิงทวัร์ ไดแ้ก่ การจดัน าเท่ียวเพื่อไปยงัจุดหมาย
ปลายทางท่ีเนน้การซ้ือของตามเมืองหรือแหล่งซ้ือของท่ีส าคญัๆ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ อุปโภค 
บริโภค หรือของท่ีระลึก และของฝาก ท าให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสศึกษาถึงวิธีการท าการผลิตสินคา้พื้นเมือง งาน
ศิลปหัตถกรรมของท้องถ่ินนั้น  นักท่องเท่ียวก็จะได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตควบคู่กบัการได้สินคา้ท่ีถูกใจ 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวไทยการไดซ้ื้อของถือว่าเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีขาดไม่ได ้เพราะนิสัยคนไทยเป็นคนโอบออ้มอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เม่ือเดินทางท่องเท่ียว ย่อมตอ้งมีของฝากส าหรับญาติมิตรเพื่อนฝูง ดว้ยเหตุน้ีบริษทัน าเท่ียวไทยจะมี
รายการใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสซ้ือของเป็นระยะๆ ตามเมืองหรือยา่นการคา้ท่ีมีช่ือ เช่น  ปารีส ลอนดอน(พวงบุหงา  
ภูมิพานิช, 2539) ถา้เป็นประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯ ยา่นซ้ือสินคา้ท่ีระลึก ไดแ้ก่ สวนจตุจกัร ตลาดโบ๊เบ๊ ร้านจิลเวอร่ี
(Jewelry) ต่างๆ แถวถนนศรีอยุธยาหรือถนนสุขุมวิท ส่วนในย่านต่างจังหวดั เช่น ตลาดไนท์บาซาร์ ถนนคนเดิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ CO-OP จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นตน้



วนัน ี ้ขอบคุณครบั สวสัดี


