


การท่องเทีย่วอยา่งรับผดิชอบ

หมายถึง  การท่องเที่ ยวที่ ก่ อให้ เกิด

ผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมุ่งสร้างประโยชน์

องค์รวมต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว

รวมทั้งปลูกจิตส านึกอย่างรับผิดชอบร่วมกัน

ทุกภาคส่วน



WE ARE HOTTER WE ARE MORE INNOVATIVE

WE CONTINUE TO

GROW ECONOMICALLY

WE SHARE RESPONSIBILITY

FOR THE PLANET 

ผู้คนทั่วโลกก าลังมองหาโลกที่ดีกว่าเดิม
โลกใบใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิม

Responsible 
Tourism 

is a trend



ECO-NATURE
CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วม

อนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ

1

2 SUSTAINABLE
TOURISM
การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 VOLUNTEER

TRAVEL
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชน

หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4 COMMUNITY
BASE TOURISM
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับ

เรียนรู้วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน

5 ART & CULTURE
PRESERVATION
การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วม

ในการสืบสานศลิปวัฒนธรรม

RESPONSIBLE TOURISM
DESTINATION CATEGORY



ECO-NATURE

CONSERVATION 

TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วม

อนุรักษ์ธรรมชาติ และระบบนิเวศ
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ศูนยก์ารเรียนรู้ปา่ในกรุง ปตท. 

กรุงเทพมหานคร

ป่านิเวศที่สมบูรณก์ลางกรุง 

มาสัมผัสแล้วจะรู้ถึงพลงัที่ยิ่งใหญข่องธรรมชาติ

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



คุ้งบางกะเจา้ 

จังหวดัสมทุรปราการ

พื้นที่สีเขียวที่ยังสวยงามใกล้เพียงแค่แม่น ้าเจ้าพระยาคั่น

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนยอ์นรุักษป์่าชายเลนคลองโคน

จังหวดัสมทุรสงคราม

ท าความรู้จักให้ลึกซึ้งกบั ”ป่าชายเลน” จุดเริ่มต้นของระบบนิเวศ

ที่สมบูรณ์

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

จังหวดัเพชรบุร ี

เรียนรู้เรื่องการอนุรักษพ์ลงังานและสิ่งแวดลอ้มบนเสน้ทางท่องเที่ยว

ยอดฮิตสู่ชะอ าและหัวหิน

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



เกาะหมาก

จังหวดัตราด 

ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon

ช่วยกันสร้างสิง่แวดลอ้มและชุมชนให้อยู่ยั่งยืน 

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ชุมชนบา้นแหลมกลัด

จังหวดัตราด

เรียนรู้วิถีประมงเรยีบงา่ย 

สัมผัสสายใยพึ่งพิงกันของคนกบัธรรมชาติ

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



บ้านเนนิฆอ้

จังหวดัระยอง

รู้จักวิถีชุมชนชาวประมงท้องถิ่นระยอง

พร้อมศึกษาการอนุรกัษ์สตัว์ทะเลไปพรอ้มกัน

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนยอ์นรุักษพ์ันธุเ์ต่าทะเลกองทพัเรือ

จังหวดัชลบุรี

ท าความรู้จักกับ “เต่าทะเล” ดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง

จังหวดัระยอง 
เรียนรู้ความส าคัญของพื้นที่ชุ่มน ้าที่จะช่วยรักษาสมดุล

ของบกและทะเล

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



โครงการศกึษาวิจัยและพฒันาสิง่แวดลอ้ม

แหลมผกัเบี้ยอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ

จังหวัดเพชรบรุี 

ด้วยพระปรีชาเปลี่ยนน ้าเสยีให้กลายเป็นน ้าดดี้วยวิธีธรรมชาติ

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนยศ์กึษาเรยีนรูร้ะบบนเิวศปา่ชายเลน 

สิรินาถราชนิี

จังหวดัประจวบครีขีนัธ์

จากนากุ้งรา้งเปน็ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ความอัศจรรย์ที่สัมผัสไดจ้รงิ

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



อุทยานแหง่ชาติกยุบรุี

จังหวดัประจวบครีีขันธ์

ซาฟารีเมืองไทย ที่จัดการให้คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน ้า และนกกระเรียนพันธุ์ไทย 

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อ่างเก็บน ้าห้วยจรเข้มาก

จังหวัดบุรีรัมย์

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ

ยลโฉมนกยักษ์พันธ์ุไทย ปลุกหัวใจแห่งการอนุรักษ์



เกาะสมยุ

จังหวดัสุราษฎร์ธานี

เรียนรู้สมดุลของการท่องเที่ยว ณ เกาะที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทั่วโลก

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนยว์ิจยัและศกึษาธรรมชาตปิา่พรสุรินิธร

จังหวดันราธวิาส

สัมผัสความยิ่งใหญข่องธรรมชาติที่ป่าพรุโต๊ะแดงผืนปา่อุดม

ที่ปลายด้ามขวานไทย

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



ศูนยศ์กึษาการพฒันาพกิลุทอง

จังหวดันราธวิาส

จากดินเปรี้ยวสดุ สู่ดินแดนที่ท ากินได้อย่างยั่งยืน

ECO-NATURE CONSERVATION TRAVEL

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มสี่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนเิวศ



SUSTAINABLE

TOURISM

การท่องเท่ียวเพือ่เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง

และการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน
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Greenery Market 

กรุงเทพมหานคร

แหล่งชอปอาหารด ีวัตถุดิบปลอดภัยของเหลา่คนเมือง

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ตลาดสุขใจ และสวนสามพรานรเิวอรไ์ซด์

จังหวัดนครปฐม

มากกว่าความสุขใจ คือการค้นพบความหมายของ“ระบบอาหารยั่งยืน”

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ศูนยเ์รยีนรูว้ถิชีวีติและจติวญิญาณ

ชาวนาไทย-นาเฮยีใช้

จังหวดัสพุรรณบรุี

เรียนรู้วิถีชาวนาอาชีพกระดูกสันหลงัของชาติ

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ไร่รื่นรมย์

จังหวดัเชยีงราย

หลีกหนีความวุ่นวาย มาตามหาสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



บ้านจ ารุง

จังหวดัระยอง

เรียนรู้ชีวิตที่ความเรียบงา่ยบนวิถีแห่งความพอเพียงที่มหาลยั’ บ้านนอก

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด าริ

จังหวดัเพชรบรุี
เรียนรู้วิถีการเกษตรทฤษฎีใหม่...

ที่พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้งให้อุดมสมบรูณ์ไดอ้ย่างยั่งยืน

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ซแรย์ อทิตยา

จังหวดัสุรนิทร์ 

เปลี่ยนวันธรรมดาให้มีคุณค่า ด้วยการลงมือ “ด านา”

สัมผัสวิถีของชาวนาไทย

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



แซตอม ออร์แกนคิ ฟาร์ม 

จังหวดัสุรนิทร์

วิถี Farm Stay กับการเกษตรอินทรีย์ น าสู่วิถีความยั่งยืน

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



ชุมชนทอ่งเทีย่วทะเลนอ้ย 

และตลาดปา่ไผส่ร้างสุข

จังหวดัพทัลุง

สูดอากาศบรสิุทธิ์ท่ามกลางความสมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชาติ

SUSTAINABLE TOURISM

การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน



VOLUNTEER

TRAVEL

การท่องเท่ียวเพือ่เป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 

และฟื้นฟูสิ่งแวดลอ้ม
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เกาะล้าน 

จังหวดัชลบรุี

เปลี่ยนกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิต สู่วิถีสายอนุรักษ.์..

เพื่อคืนเพชรเม็ดงามให้กับท้องทะเลพัทยา

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



ศูนยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบน

อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

จังหวดัจนัทบรุี

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตท่ีิมีชีวติ” แหล่งเรียนรู้คุณค่าท่ีย่ิงใหญข่องป่าชายเลน

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



เกาะทะลุ

จังหวดัประจวบครีีขันธ์
เที่ยวสไตล์จิตอาสา “ปลูกปะการัง” และ “อนุบาลเต่ากระ”

คืนความมหัศจรรย์ให้กับท้องทะเลไทย

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



BAMBOO SCHOOL

จังหวดักาญจนบรุี

ใช้วันหยุดให้มีคุณค่า...ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เยาวชนนับสบินับรอ้ย

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



มูลนิธเิพือ่นสัตวป์า่ ท่ายาง

จังหวดัเพชรบรุี

ให้และรับพลังงานบวกไปพร้อม ๆ กัน 

กับการช่วยเหลอืสตัว์ให้กลบัคืนป่าใหญ่

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



ศูนยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัวป์า่เขาน า้พุ

จังหวดักาญจนบรุี

ศึกษาธรรมชาตแิห่งปา่ใหญ ่เรียนรู้ความสัมพันธ์ของมนุษย์

สัตว์ป่า และธรรมชาติ

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



บ้าน ช.ชา้งชรา

จังหวดักาญจนบรุี 

ปันความรักให้ “ช้าง” 

มิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ให้ความอิ่มเอมหัวใจมากกว่าที่เคย!

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



เกาะเต่า

จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

ออกเดินทางไปเกบ็ความประทับใจครัง้ใหม่กับงาน “อนุรักษ์”

ที่เกาะเต่า

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



ชุมชนบา้นทอ้งตม

จังหวดัชมุพร

สูดกลิ่นอายธรรมชาติแห่งท้องทะเล ร่วมกิจกรรม “บวชทะเล”

อัตลักษณ์แห่งท้องตมใหญ่

VOLUNTEER TRAVEL

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นอาสาสมคัรชุมชนหรือฟื้นฟสูิ่งแวดล้อม



COMMUNITY

BASE TOURISM

การท่องเท่ียวเพือ่ซึมซับ                                        

เรียนรู้วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ชมุชน
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ตลาดไทยยอ้นยคุบา้นบางระจนั

จังหวดัสิงหบ์รุี

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน

เที่ยวชมตลาดในบรรยากาศไทยโบราณ ราวกับย้อนเวลา

ไปในสมัยชาวบ้านบางระจัน



บ้านทองเอน

จังหวดัสิงหบ์รุี 

สัมผัสชีวิตชนบท เรียนรู้ประเพณชีาวลาวแง้ว ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนหว้ยหนิลาดใน

จังหวดัเชยีงราย

เปิดประสบการณใ์หม่ ใช้ชีวิตแบบชาวปกากะญอแบบดัง้เดิม

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



บ้านเมอืงแพม

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

หมู่บ้านชาวปกากะญอ ที่พ่ึงพาตนเองกลางธรรมชาติ

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



บ้านเมอืงปอน

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

เรียนรู้วิถีชาวไทยใหญ ่กับหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางหุบเขา

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



บ้านไร่กองขิง

จังหวดัเชยีงใหม ่

สัมผัสวิถีพื้นบ้านล้านนา พร้อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



บ้านหว้ยฮี้

จังหวดัแมฮ่อ่งสอน

บ้านชาวปกาเกอะญอ กลางภูเขาสงูที่ให้บรรยากาศสบายตลอดทั้งปี

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



บ้านโคกเมอืง 

จังหวดับรุีรมัย์

ชุมชนอีสานใต้ที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ คู่กับปราสาทขอม

อายุกว่า 1,400 ปี

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนวงัน า้มอก

จังหวดัหนองคาย

เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาในชุมชนแสนน่ารักของภาคอีสาน

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนแหลมสัก

จังหวดักระบี่

ชุมชนที่ผสมวัฒนธรรมสามสายไว้อย่างกลมกลนื

ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนบางใบไม้

จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

เสน่ห์ของวิถีชาวบ้านภาคใต้ที่ผสานกับสายน ้าสองฝ่ังคลอง

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนพรหมโลก

จังหวดันครศรีธรรมราช

วิถีพื้นบ้านภาคใต้ อาหารอร่อยและโฮมสเตย์

คือมนต์เสน่ห์ของชมุชน

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนมว่งกลวง

จังหวดัระนอง

ชุมชนเก่าแก่และป่าชายเลนธรรมชาติที่ต่างพึ่งพากันเพื่อความยั่งยืน

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ชุมชนทอ่งเทีย่วทุง่หยเีพง็

จังหวดักระบี่

ชุมชนมุสลิมที่อยู่ร่วมกับป่าชายเลนอันอุดมสมบรูณ์

COMMUNITY BASE TOURISM

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อซึมซับเรียนรู้วถิีชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน



ART & CULTURE

PRESERVATION

TRAVEL

การท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะ 

และวัฒนธรรม
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เกาะรัตนโกสินทร์ 

กรุงเทพมหานคร

ระลึกความหลัง ณ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร ์และความเป็นไทย

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เกาะเกร็ด

จังหวดันนทบรุี

พื้นที่เล็ก ๆ ที่อัดแน่นด้วยสเน่ห์หลายแงมุ่ม!

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



สุโขทยัเมอืงมรดกโลก

จังหวดัสุโขทยั

ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสขุ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



ย่านเมอืงเก่านา่น

จังหวดันา่น

วิถีเมืองน่าฮัก! ศิลปะแห่งวัฒนธรรม และความสโลว์ไลฟ์

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เมืองเก่าล าปาง

จังหวดัล าปาง

วิถีเมืองรถม้า เสน่ห์ท่ีไม่หมุนไปตามกาลเวลา!

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



นครเชยีงใหมโ่บราณ

จังหวดัเชยีงใหม่

ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาล ผสานวิถีสมัยใหม่ที่เข้ากนัได้อยา่งลงตัว

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เมืองเก่าจนัทบรุี

จังหวดัจนัทบรุี

เสน่ห์มากล้น..ชุมชนริมน ้า

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



กาดวิถชีมุชนคบูวั

จังหวดัราชบรุี

ไปสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรม บรรยากาศล้านนาที่ใกล้กรงุ

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



ย่านเมอืงเก่าภเูก็ต

จังหวดัภเูกต็

สัมผัสให้ลึกซึ้งยิ่งขึน้ แล้วจะรู้ว่าภูเก็ตไม่ไดม้ีแค่ทะเล

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เมอืงเกา่ปตัตานี

จังหวดัปตัตานี

เที่ยวสนุกได้ไม่ซ ้า!

เมืองงามสามวัฒนธรรม…วามแตกต่างที่อยู่รว่มกันได้อย่าลงตัว

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เมืองเก่าสงขลา

จังหวดัสงขลา

เล่าเรื่องเมืองเก่าที่มีชีวิตชีวาผ่านถนนสายวัฒนธรรมสามสาย

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม



เมืองเก่านครศรีธรรมราช

จังหวดันครศรีธรรมราช

เมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรใต้

ART & CULTURE PRESERVATION

การท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นไปที่การมีส่วนร่วมในการสบืสานศิลปวัฒนธรรม


