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แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ส ำหรับชมุชน 

ในกำรน ำเสนอกิจกรรมกำรท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบกำร 
คณะอนุกรรมกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
31 มกรำคม 2561 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

• ชุมชนควรมีการรวมกลุ่มการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยมีโครงสร้างการท างานที่แบ่งบทบาท

หน้าที่ชัดเจน และด าเนินธุรกิจชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล  

• ชุมชนควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการท าการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 

• ชุมชนควรให้ความส าคัญกับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยคนใน

ชุมชนเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 

• ชุมชนควรมีการเพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม การบริการและ

ความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

• ชุมชนควรมีกฎระเบียบของชุมชนที่ชัดเจน โดยรวมถึง กฎระเบียบการกระจายรายได้ การก าหนดขีด

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว และกฎระเบียบการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว 

• ชุมชนควรมีข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

• ชุมชนควรมีการก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม โดยมีการปฏิบัติตามอย่าง

เหมาะสม 

• ชุมชนควรให้ความส าคัญกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทีส่ะท้อนอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชน 

• ชุมชนไม่ควรสนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ กิจกรรม

ทางเพศ ยาเสพติด แรงงานเด็ก และการดูแลสัตว์ที่ไม่เหมาะสม 

• ชุมชนควรมีการบริหารจัดการบัญชีและการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้

• ชุมชนควรมีข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องและซื่อสัตย์ 

• ชุมชนควรพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร หน่วยงาน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

โดยชุมชน  

• ชุมชนควรมีการติดตามประเมินผลการท่องเที่ยวว่าสอดคล้องกับข้อก าหนดและกฎระเบียบของชุมชน

อย่างสม่ าเสมอ 



2 
 

ด้ำนเศรษฐกิจ  
• ชุมชนควรมีหลักการในการตัง้ราคากิจกรรมการท่องเที่ยวทีเ่หมาะสมและพร้อมเจรจากับ

ผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

• ชุมชนควรมีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการน าเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยว เช่น ของที่ระลึก 

อาหารท้องถิ่น เป็นต้น 

• ชุมชนควรมีการเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น พาหนะเดินทางใน

ท้องถิ่นของชุมชน แม่บ้าน นักสื่อความหมายชุมชน เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นการกระจายรายได้ให้เข้าถึงใน

ชุมชน  

• ชุมชนควรมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเพ่ือวางแผนการตลาดที่เหมาะสม 

• ชุมชนควรมุ่งเน้นตั้งเป้าหมายการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยว  

• ชุมชนควรมีการจัดสรรผลก าไรบางส่วนเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนในรูปต่างๆ 

 
ด้ำนสังคม  

• ชุมชนควรมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น  

• ชุมชนควรมีกิจกรรมที่ออกแบบให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือท า และมีประสบการณ์จริงเพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวได้ 

• ชุมชนควรมีความสามัคคี และร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน 

 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

• ชุมชนควรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี เช่น ส่งเสริมแนวคิดและการปฏิบัติตามหลักการ 3 R 

ได้แก่ การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  การลด ( Reduce) และการน ากลับมาใช้ซ้ า (Recycle) อีกท้ัง

มีการใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และลดการใช้พลาสติกและโฟม 

• ชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ า โดยการ

ส่งเสริมกิจกรรมเดินเที่ยว ใช้จักรยานเดินทาง ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการใช้พลังงานจาก

แสงอาทิตย์ เป็นต้น 

• ชุมชนไม่สนับสนุนการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อระบบนิเวศ 

• ชุมชนควรร่วมปลูกจิตส านึก และส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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ด้ำนกำรบริกำรและควำมปลอดภัย 

• ชุมชนควรเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยมีจิตบริการอย่างเท่าเทียม และสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรเพ่ือสร้าง

ความประทับใจ 

• ชุมชนควรมีการบริการที่สร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว โดยเน้นสร้างความเข้าใจและความ

ซาบซึ้งในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

• ชุมชนควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

• ชุมชนควรมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

• ชุมชนควรมีการพัฒนาทักษะการบริการและการสื่อสารเพ่ือสร้างการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดี

ให้กับนักท่องเที่ยว 

• ชุมชนควรมีความพร้อมและยินดีด าเนินงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เหมาะสม 

• ชุมชนควรมุ่งเน้นยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสุขอนามัยในการบริการและ

กิจกรรมการท่องเที่ยว  

• ชุมชนควรปฏิบัติตามและซักซ้อมการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดส าหรับ

นักท่องเที่ยว 

ข้อมูลอ้ำงอิง  

1. เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ) 

2. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) 

3. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) 

4. ข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ส าหรับชุมชนในการน าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
ผู้ประกอบการ จากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ (ชคพ.) และเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน  

5. ผลการสัมภาษณ์ความต้องการของผู้ประกอบการในงาน ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน วันที่ 14 – 17 
ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน) 
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6. Community Based Tourism Partnerships Handbook for Tour Operators (Thailand 

Community Based Tourism Network Coordination Center and Thailand Community Based 

Tourism Institute, Potjana Suansri and Peter Richards) 

7. ASEAN Community-Based Tourism Standard (The ASEAN Secretariat) 

8. Canada’s Code of Ethics & Guidelines for Sustainable Tourism (Park Canada & Tourism 

Industry Association of Canada) 

9. World Charter for Sustainable Tourism (World Summit on Sustainable Tourism +20) 

 

แนวปฏิบัติ (Code of Conduct)  

ส ำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 

คณะอนุกรรมกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 

31 มกรำคม 2561 

1. นักท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน และรับทราบ
ข้อควรปฏิบัติของชุมชน  

2. นักท่องเที่ยวควรเลือกใช้บริการผู้ประกอบการที่มีแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ที่มีความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

3. นักท่องเที่ยวควรประสานงานแจ้งชุมชนล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 

4. นักท่องเที่ยวควรท าความเข้าใจ ให้ความเคารพ และปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติของชุมชน 

5. นักท่องเที่ยวควรอุดหนุนสินค้าและบริการที่เป็นของชุมชนท้องถิ่น เช่น ของที่ระลึก อาหาร พาหนะเดินทาง

ในท้องถิ่นของชุมชน ลูกหาบ นักสื่อความหมายชุมชน เป็นต้น 

6. นักท่องเที่ยวควรร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการร่วมสร้างความภูมิใจและอนุรักษ์วิถีชุมชน 

7. นักท่องเที่ยวควรสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

8. นักท่องเที่ยวควรให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน ไม่เอาเปรียบเด็ก สตรี คนชราและคนพิการ  

9. นักท่องเที่ยวไมค่วรสนับสนุนการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อระบบนิเวศ 
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ข้อมูลอ้ำงอิง 

1. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) 

2. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) 

3. Canada’s Code of Ethics & Guidelines for Sustainable Tourism (Park Canada & Tourism 

Industry Association of Canada) 

4. World Charter for Sustainable Tourism (World Summit on Sustainable Tourism +20) 

5. Global Code of Ethics for Tourism (UNWTO) 

 

แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ส ำหรับผูป้ระกอบกำร 
ในกำรประกอบธุรกิจน ำเที่ยวกับชุมชน 

คณะอนุกรรมกำรกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 

31 มกรำคม 2561 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

• ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และด าเนินกิจการด้วยหลักธรร

มาภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ  

• ผู้ประกอบการควรมีการคัดกรองและคัดเลือกประเภทของนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่

และบริบทของพ้ืนที่แต่ละชุมชน  

• ผู้ประกอบการควรประสานงานแจ้งชุมชนล่วงหน้าก่อนการน านักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน 

• ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลชุมชน ข้อควรปฏิบัติ และกฎระเบียบของชุมชนแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือ

มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

• ผู้ประกอบการมีการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือให้

กิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับความต้องการ ทรัพยากร และอัตลักษณข์องชุมชน 

• ผู้ประกอบการควรจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ค านึงถึง

สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้ความเคารพสิทธิของชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม 

• ผู้ประกอบการควรมีการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 

โดยมีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม 
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• ผู้ประกอบการควรมีการเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ

บริการ การเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

• ผู้ประกอบการไม่ควรสนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

กิจกรรมทางเพศ ยาเสพติด แรงงานเด็ก และการดูแลสัตว์ที่ไม่เหมาะสม 

• ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและซื่อสัตย์ในสื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นความตระหนักรู้

ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

• ผู้ประกอบการควรมีการติดตามประเมินผลโปรแกรมการท่องเที่ยวว่าสอดคล้องกับข้อก าหนดและ

กฎระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ 

ด้ำนเศรษฐกิจ  
• ผู้ประกอบการควรมีกลไกในการตั้งราคากิจกรรมการท่องเที่ยวทีเ่ป็นที่ยอมรับร่วมกับชุมชน 

• ผู้ประกอบการควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร ที่พัก สินค้าของที่ระลึก และพาหนะเดินทางใน

ท้องถิ่นของชุมชน 

• ผู้ประกอบการควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการจ้างแรงงานท้องถิ่น เช่น แม่บ้าน นักสื่อ

ความหมายชุมชน เป็นต้น  

• ผู้ประกอบการควรคืนก าไรสู่ชุมชน โดยแบ่งปันผลก าไรบางส่วนเพื่อน าไปพัฒนาชุมชนในรูปต่างๆ   

• ผู้ประกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้

เป็นไปตามแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสอดคล้องกับทิศทางการท่องเที่ยว 

และมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับสากล 

ด้ำนสังคม  
• ผู้ประกอบการควรมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน โดยมุ่งเน้นการท างานกับกลุ่ม

ชุมชน  

• ผู้ประกอบการควรเคารพในความเป็นท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เคารพในวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตและความเชื่อท้องถิ่น โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบของชุมชน  

• ผู้ประกอบการควรให้การสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ  

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน 
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• ผู้ประกอบการควรส่งเสริมแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

• ผู้ประกอบการควรส่งเสริมแนวคิดและกิจกรรม 3 R ในการจัดการของเสียจากการท่องเที่ยว ได้แก่ 

การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) การลด (Reduce) และการน ากลับมาใช้ซ้ า (Recycle)  

• ผู้ประกอบการควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ใช้วัสดุจาก

ธรรมชาติ และลดการใช้พลาสติกและโฟม  

• ผู้ประกอบการควรส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ า เช่น กิจกรรมเดินเที่ยว ใช้จักรยานเดินทาง 

ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น 

• ผู้ประกอบการไมค่วรสนับสนุนการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นภัยต่อระบบ

นิเวศ 

• ผู้ประกอบการควรร่วมปลูกจิตส านึก และส่งเสริมแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด้ำนกำรบริกำรและควำมปลอดภัย 

• ผู้ประกอบการควรด าเนินกิจการการท่องเที่ยวโดยให้ความส าคัญกับความสุขของชุมชนท้องถิ่น 

• ผู้ประกอบการควรน าเสนอบริการที่สร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว โดยสร้างความเข้าใจและ

ความซาบซึ้งในทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

• ผู้ประกอบการควรรับฟังความคิดเห็นของทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

• ผู้ประกอบการควรร่วมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริการท่องเที่ยวและการสื่อสารให้กับชุมชน

เพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว 

• ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นยกระดับความปลอดภัยในการบริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว โดย

สนับสนุนการให้ความรู้ชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการความปลอดภัย 

• ผู้ประกอบการควรปฏิบัติตามและซักซ้อมการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

สูงสุดส าหรับนักท่องเที่ยว 

• ผู้ประกอบการควรสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวและชุมชนมีการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่เหมาะสม 
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ข้อมูลอ้ำงอิง  

1. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) 

2. แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) 

3. ข้อเสนอแนะในแนวปฏิบัติ (Code of Conduct) ส าหรับชุมชนในการน าเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวให้กับ
ผู้ประกอบการ จากชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่พิเศษ (ชคพ.) และเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน  

4. ผลการสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชนในงาน ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ถึงชุมชน วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) 

5. Community Based Tourism Partnerships Handbook for Tour Operators (Thailand 

Community Based Tourism Network Coordination Center and Thailand Community Based 

Tourism Institute, Potjana Suansri and Peter Richards) 

6. ASEAN Community-Based Tourism Standard (The ASEAN Secretariat) 

7. Canada’s Code of Ethics & Guidelines for Sustainable Tourism (Park Canada & Tourism 

Industry Association of Canada) 

8. World Charter for Sustainable Tourism (World Summit on Sustainable Tourism +20) 

9. Global Code of Ethics for Tourism (UNWTO) 

------------------------------------------------- 

 


