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 สถานการณ์ตลาดนกัท่องเท่ียวจีนก าลงัอยู่ในช่วงของการปรับตวัหลงัจากท่ีทางการไทยมีมาตรการจัด
ระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญในปีท่ีผ่านมา  จาก
รายงานสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยของ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า ในช่วง 4 เดือนแรก
ของปี 2560 จ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในไทยมีจ านวนประมาณ 3.19 ล้านคน 
หดตัวลงประมาณร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วง

  

 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยก าลังอยู่ในภาวะของการปรับตัว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560  จ านวน
นกัท่องเท่ียวจีนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัหดตวัลงร้อยละ 7.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือมี
จ านวน 3.19 ล้านคน แต่ดีขึน้จากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2559 ท่ีหดตวัลงถึงร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ซึง่มีจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 1.44 ล้านคน 

 ทศิทางของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560  น่าจะทยอยกลับมาฟ้ืนตัวได้ จาก
ปัจจัยภายนอกประเทศ โดยในระยะสัน้ตลาดได้รับแรงหนุนจากการกลบัมาท าตลาดการท่องเท่ียวในไทยของ
ผู้ประกอบการจีน และสถานการณ์ทางการเมืองระหวา่งจีนและเกาหลีใต้ท่ีเร่ิมสง่ผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเท่ียว
ของทัง้ 2 ประเทศ  

 ส าหรับทศิทางของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี 2560 นี ้ภายใต้ปัจจยัแวดล้อมทัง้ในและต่างประเทศท่ียงั
เอือ้ตอ่การเดินทางท่องเท่ียว ศนูย์วิจยักสิกรไทย มองวา่ น่าจะมีโอกาสกลบัมาเติบโตร้อยละ 5.0-7.5 เม่ือเทียบกบั
ท่ีเติบโตร้อยละ 10.3 ในปี 2559 หรือมีจ านวนประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน โดยการเติบโตน่าจะเร่ิมเห็นภาพท่ี
ชดัเจนขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี ซึง่จะมีฤดกูาลท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจีนในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงวนัชาติจีน 
และการเทียบจากฐานท่ีต ่าในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี ตลาดนกัท่องเท่ียวจีนต่อจากนีจ้ะมี
ความท้าทายมากขึน้ ทัง้จากการแข่งขันในภาคท่องเท่ียวท่ีสูงระหว่างประเทศและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวจีนท่ีเปลี่ยนไป 

คาดตลาดนักท่องเที่ยวจนีกลบัมา 

ฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงหลงัปี 2560...หนุนทั้งปีโต 5.0-7.5% 
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เดียวกนัของปีก่อน ซึง่ปรับตวัดีขึน้จากในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2559 ท่ีนกัท่องเท่ียวจีนเดินทางมาท่องเท่ียว
ในไทยหดตัวถึงร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับเป็นสัญญาณท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปรับตวัท่ีดีขึน้ตามล าดบัของนกัท่องเท่ียวจีน 

 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่เหลือของปี 2560 คาดว่าจะทยอยปรับตัวดีขึน้…การแข่งขันระหว่าง
ประเทศในการดึงตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่ เข้มข้น…เป็นความท้าทายต่อทิศทางการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย 

 ส าหรับทิศทางตลาดนักท่องเที่ยวจีนในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า 
น่าจะทยอยกลับมาดีขึน้ ส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจจีนเร่ิม
กลบัมาท าตลาดท่องเท่ียวไทยเพ่ิมขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสายการบินของจีนท่ีขยายเส้นทางการบินมายังประเทศไทย 
และการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวและท่ีพักของบริษัทจีนท่ี เข้ามาท าตลาดในไทย 
นอกจากนี ้ปัจจยัท่ีจะมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงตลาดนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงท่ี
เหลือของปี คือ สถานการณ์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวระหว่าง 2 ประเทศ โดยทาง 
China National Tourism Administration ได้ขอให้ทางบริษัทน าเท่ียวรายใหญ่ของจีนระงบัการท าตลาดและการ
ขายแพคเกจท่องเท่ียวไปยงัประเทศเกาหลีใต้ตัง้แตว่นัท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา   

จากรายงานของ Korea Tourism Organization พบว่า ในเดือน มีนาคม 2560 ท่ีผ่านมา จ านวนคนจีนท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศเกาหลีใต้หดตวัลงร้อยละ 40.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ทัง้นี ้
หน่วยงานการท่องเท่ียวของเกาหลีใต้ได้ประเมินว่า ปัญหาระหว่างจีนและเกาหลีใต้อาจจะท าให้ในปี 2560 
จ านวนนักท่องเท่ียวจีนหดหายไปไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา จากเหตุการณ์ดังกล่าว  
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าน่าจะเป็นโอกาสให้กับตลาดท่องเท่ียวของไทย ซึง่ผู้ประกอบการควรใช้โอกาสนีใ้น
การท าตลาดมากขึน้ อาทิ ตลาดนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบับริษัทน าเท่ียว หรือกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนท่ี
เดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น  

 อย่างไรก็ดี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีน ณ ขณะนี ้มีความท้าทาย
ค่อนข้างมาก จากการแข่งขันที่ สูงระหว่างประเทศในการดึงนักท่องเที่ยวจีนให้เข้าไปท่องเที่ยวใน
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียให้ความสนใจท่ีจะดงึนักท่องเท่ียวจีน ทัง้ในด้านการด าเนินนโยบาย
ด้านวีซา่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวจีน การชูจุดขายผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียวใหม่ในการท าตลาด อาทิ 
อานิสงส์จากหนงัเร่ือง Kong: Skull Island ท่ีมีการถ่ายท าท่ีประเทศเวียดนาม ท าให้สถานท่ีถ่ายท าหนงัได้กลาย
มาเป็นจุดขายในการท าตลาดการท่องเท่ียวของเวียดนาม เห็นได้ว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 นกัท่องเท่ียว
จีนเดินทางเข้าไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเวียดนามเติบโตร้อยละ 61.8 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ประเทศ 2559 
(ล้านคน)  

2559/2558 
(%)  

ม.ค. 2560 
(ล้านคน) 

ก.พ. 2560 
(ล้านคน) 

มี.ค. 2560 
(ล้านคน) 

ม.ค. –มี.ค. 
2560/2559 (%)  

นกัทอ่งเท่ียวจีนเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในประเทศไทย  

8.76 
  

10.3%  0.86  0.79  0.79  -7.2%  

นกัทอ่งเท่ียวจีนเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลีใต้ 

8.08 34.8% 0.57 0.59 0.36 -9.2% 

นกัทอ่งเท่ียวจีนเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น  

6.37  26.4%  0.63  0.51  0.51  12.2%  

นกัทอ่งเท่ียวจีนเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในประเทศเวียดนาม  

2.70  49.3%  0.25  0.40  0.30  61.8%  

ที่มา: กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา, Japan National Tourism Organization, Ministry of Culture, Sports & Tourism Vietnam, KTO 

 นอกจากนี ้ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยวในบางประเทศมีการแข่งขันทางด้านราคาที่ค่อนข้าง
รุนแรง กอปรกับหลังจากมีการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญมีผลท าให้ต าแหน่งการตลาดของประเทศ
ไทยถูกยกระดับขึน้ จากที่ราคาเฉล่ียแพคเกจทัวร์ต ่าสุดเคยอยู่ที่ประมาณ 1,000 หยวน  แต่ปัจจุบัน 
ราคาเฉล่ียแพคเกจท่องเที่ยวต ่าสุดของไทยขยับขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 2,217 หยวน เห็นได้ว่า ราคาเฉลี่ย
ของแพคเกจท่องเท่ียวไทยอยู่ระดบัใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยแพคเกจท่องเท่ียวต ่าสุดในหลายประเทศ อาทิ ราคา
เฉลี่ยแพคเกจท่องเท่ียวต ่าสุดของญ่ีปุ่ นอยู่ท่ีประมาณ 2,511 หยวน เมื่อราคาไม่แตกต่างกันมากก็เกิดการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียว ท าให้การท าตลาดของไทยมีความท้าทายขึน้ ผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับ
ผลิตภณัฑ์ท่องเท่ียวในแพคเกจเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ 

     

 ส าหรับทศิทางของนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวในไทยปี 2560 นี ้จากปัจจัยแวดล้อมทัง้
ภายในและต่างประเทศที่ยังเอือ้ต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด
ว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยปี 2560 มีโอกาสกลับมาเติบโตร้อยละ 5.0-7.5 
เม่ือเทยีบกับที่เตบิโตร้อยละ 10.3 ในปี 2559 หรือมีจ านวนประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน โดยการเติบโต
น่าจะเร่ิมเห็นภาพที่ชัดเจนขึน้ในช่วงคร่ึงหลัง ของปี ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมี
มูลค่าประมาณ 470,000-480,075 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0-9.4 จากที่เตบิโตร้อยละ 15.2 ในปี 2559 
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 จากการรวบรวมข้อมลูผลส ารวจพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวจีน พบวา่ ปัจจบุนัพฤติกรรมการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวจีนเปลี่ยนไป นักท่องเท่ียวจีนยุคใหม่มีพฤติกรรมการเดินทางท่ีจะใช้เวลาในแต่ละสถานท่ีเพ่ือเก็บ
ประสบการณ์และวัฒนธรรมนานขึน้ จากเดิมท่ีนิยมเดินทางกับบริษัทน าเท่ียว จะมีการเดินทางด้วยตนเองใน
สดัส่วนเพ่ิมขึน้ โดยจะเดินทางเป็นครอบครัว หรือเพ่ือน  ขณะท่ีการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์จะมีการเดินทางแบบ
กลุม่ขนาดเลก็ หรือมีวตัถุประสงค์การท่องเท่ียวเฉพาะ เช่น การเดินทางท่องเท่ียวเชิงสขุภาพของนกัท่องเท่ียวจีน 
โดยบริษัทน าเท่ียวของจีนมีการจัดท าแพคเกจท่องเท่ียวผนวกกับการบริการทางการแพทย์ เป็นต้น และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเท่ียวอย่างการท่องเท่ียวเรือส าราญ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจีน 

 นอกจากนี ้แม้ว่านักท่องเท่ียวจีนจะเป็นกลุ่มท่ีมีการจับจ่ายใช้สอยในการซือ้สินค้าระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวสงู แตน่กัท่องเท่ียวจีนในปัจจบุนัจะเร่ิมมองหาแหลง่ซือ้สินค้าท่ีให้ความคุ้มคา่มากขึน้ อีกทัง้นกัท่องเท่ียว
จีนนับเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวในยุคดิจิตอล นิยมใช้บริการและท าธุรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียวบนโลก
ออนไลน์ รวมถึงการจบัจ่ายซือ้สินค้าระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวผ่านระบบการช าระเงินของจีน  เช่น WeChat 
Payment และ Alipay ท าให้ในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการติดตัง้ระบบการช าระเงินในรูปแบบ
ดงักลา่ว เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวจีน 

 ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถตอบ
โจทย์พฤติกรรมที่เปล่ียนไปของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งขึน้อยู่ กับหน่วยงานท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวของไทยจะน ามาปรับเปล่ียนเป็นกลยุทธ์การท าการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนใหม่ๆ อาทิ 
เทรนด์การเดนิทางท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของนักท่องเทีย่วจีนทีมี่แนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่ประเทศไทยมีศกัยภาพ
ทางด้านการแพทย์ อีกทัง้รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีจะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและ
การแพทย์ ผู้ประกอบการท่องเท่ียวของไทยอาจจะมีการปรับแพคเกจการท่องเท่ียวน าเสนอผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวพร้อมกบัการบริการทางการแพทย์ทัง้แผนปัจจบุนัและการแพทย์ทางเลือก  

 

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เปล่ียนไป...ถึงเวลาปรับกลยุทธ์การตลาดเพิ่มรายได้เน้นการเติบโตที่ยั่ งยืน
และมีคุณภาพ 



  

 

5 CURRENT ISSUE 

 จากผลส ารวจนกัท่องเท่ียวจีนท่ีใช้บริการของ Ctrip พบว่า ในปี 2559 กลุ่มนกัท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพของ
จีนมีการเติบโตกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยประมาณร้อยละ 50 ของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี ้เป็นกลุ่มท่ีใช้
บริการตรวจสขุภาพ ส าหรับประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวจีนกลุม่นีเ้ลือกเดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์เป็นอนัดบัท่ี 1 
คือ ประเทศญ่ีปุ่ น ขณะท่ีประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 9 ใน 10 อนัดบัแรกท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพของจีนเลือก
เดินทางไปใช้บริการทางการแพทย์  

นอกจากน้ี เม่ือนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่นิยมการท่องเที่ยวแบบเก็บเก่ียวประสบการณ์ ผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวชุมชนน่าจะสามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ี ซึ่งขณะนีห้น่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริม
การท่องเท่ียวแบบชมุชน ผู้ประกอบการท่องเท่ียวอาจจะร่วมมือกบักลุม่ผู้พฒันาการท่องเท่ียวชุมชนในการพฒันา
ตลาดร่วมกัน หรือการท่องเที่ยวเรือส าราญ ซึ่งเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ก าลังเติบโตของนักท่องเที่ยว

จีน แต่เน่ืองจากเจ้าของธุรกิจเดินเรือเป็นผู้ประกอบการจีน ดงันัน้ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนอาจจะต้องมีการ
ท าการตลาดร่วมกบัผู้ประกอบการจีนในการท่ีจะเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวทางเรือมายงัประเทศไทยมากขึน้  

 

 
 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


