Quang Binh…จั
Binh… งหวัดท่องเทียวของเวียดนามทีรอการเจียระะไน
โดยฝา่ ยวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่

งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
แม้ว่าในปี 2558 ภาคการท่
ภาคการ องเทียวในอาเซียนโดยรวมต้องเผชิญภาวะซบเซา
ซบเซาจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจจีนและรัสเซียซึงเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักชะลอตัว ส่งผลให้นักท่องเทียวจีนและรัสเซียชะลอการเดินทาง
ออกนอกประเทศ แต่ภาคการท่องเทียวของเวียดนามยังคึกคัก สะท้อนได้จากจํจํานวนนั
นวน กท่องเทียวต่างชาติ
ทีเดินทางเยือนเวียดนามถึง 7.9 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายทีรัฐบาลเวียดนามตัง0 ไว้ที 7-7.5
7
ล้านคน สําหรับ
ปจั จัยเกือ0 หนุ นสําคัญทีทําให้ภาคการท่
ภาคการท่องเทียวของเวียดนามมีความโดดเด่นไม่แพ้ประเทศอืนๆ ในอาเซียน
มาจากการมี
การมีแ หล่ ง ท่อ งเทียวทีหลากหลายทัง0 สถานทีท่อ งเทียวเชิง ประวัต ิศ าสตร์แ ละแหล่ ง ท่อ งเทียว
ทางธรรมชาติทีสวยงามทีสุด แห่ง หนึ งของโลก นอกจากนี 0 รัฐ บาลเวีย ดนามยัง มีน โยบายมุ ่ง ส่ง เสริม
อุตสาหกรรมท่องเทียวอย่างจริงจัง โดยตัง0 เป้าดึงดูดนักท่องเทียวต่างชาติเพิมขึน0 เป็ น 10-10.5
10
ล้านคนภายใน
ปี 2563 รวมถึงการวางยุยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทียวแบบยังยืน ทําให้เวียดนามยังคงเป็ น
จุดหมายปลายทางการท่องเทียวยอดนิ
ยอดนิยมแห่งหนึงในอาเซียน
จังหวัด Quang Binh…ศูศูนย์กลางการท่องเที ยวแห่
ว งใหม่ของภูมิภาค
เวียดนามมีพน0ื ทีทีมีศกั ยภาพด้านการท่องเทียวกระจายอยูท่ วประเทศ
ั
ซึงหนึ
หนึ งในพืOนที ท่องเที ยวสําคัญ
และกําลังเป็ นที สนใจจากนั
จากนักท่ องเที ยวทั วโลก คือ จังหวัด Quang Binh ทางภาคกลางของเวียดนาม
ซึงรัฐบาลเวี
เวียดนามเตรียมผลักดันให้กา้ วขึน0 เป็ นศูนย์กลางการท่องเทียวของภูมภิ าคภายในปี 2563 เนืองจาก
เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัด ดังกล่า วในการเป็
ว ในการเป็ น แหล่งท่องเทียวยอดนิย มของทัง0 นักท่องเทียวต่า งชาติ
และนักท่องเทียวท้องถินในช่วง 5 ปี ทผ่ี านมา จนมี
จน ชอเสี
ื ยงและได้
และได้รบั การกล่าวขานถึงในระดับโลก สะท้อนได้จาก
ในปี 2557 หนังสือพิ มพ์ New York Times ยกให้จงั หวัด Quang Binh เป็ นหนึ งในแหล่งท่ องเที ยวที น่า
ดึงดูดที สดุ ในเอเชีย และจัดให้อยู่อนั ดับ 8 จาก 52 สถานที ท่องเที ยวของโลกที ต้องเดิ นทางไปเยียมชม
นอกจากนี0 บริษทั โฆษณาและบริษทั ผลิตภาพยนตร์ของต่างชาติยัยงั หลังไหลเข้ามาในจังหวัด Quang Binh เพือ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ล่าสุด ABC Studios จากสหรัฐฯ และ NHK Channel จากญีปุ่น เข้ามาถ่ายทํา
รายการท่องเทียว รวมถึงผูผ้ ลิตภาพยนตร์จาก Hollywood ได้เข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์เรือง “Kong : Skull
Island” เพือเตรียมออกฉายในปี 2560 ซึงจะเป็ นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของเวียดนามและจังหวัด
Quang Binh สูป่ ระชาคมโลกอีกทางหนึง
แหล่งท่องเที ยวยอดนิ ยมในจั
ในจังหวัด Quang Binh
จังหวัด Quang Binh มีแหล่งท่องเทียวทีได้รบั ความนิยมเป็ นจํานวนมาก หนึงในนัน0 คือ อุทยาน
แห่งชาติ Phong Nha-Ke
Ke Bang ซึงได้รบั การขึOนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเชิ งธรรมชาติ จาก UNESCO
เมือปี 2546 โดยอุทยานแห่งนี0มชี อเสี
ื ยงในด้านความสวยงามของถํ0าหินปูนทีมีอยู่เป็ นจํานวนมากราว
นวนมาก 300 แห่ง
สําหรับสถานทีท่องเทียวทีมีช ือเสีย งของอุทยานแห่งชาติน0ี คือ ถํ0า Phong Nha ซึงได้
ได้ร บั การยอมรับ จาก
นักสํารวจถํ0าทัวโลกว่าเป็ นถํ0าทีมีความสวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลก นอกจากนี
นอกจาก 0 จังหวัด Quang Binh ยังมี
แหล่งท่องเทียวอืนๆ ทีน่ าสนใจ อาทิ Son Doong Cave ซึงเป็
งเป็ นถําO ที มีขนาดใหญ่ทีสุดแห่งหนึ งของโลก
และ Dong Hoi Citadel ซึ งเป็ นป้ อมปราการเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปี อีกทัง0 ยังมีชายหาดหลายแห่ง
อาทิ Da Nhay, Ly Hoa และ Nhat Le ซึงขึOนชือว่าเป็ นชายหาดที สวยงามที
สวยงามที สุดแห่งหนึ งของเวียดนาม
เนืองจากมีเม็ดทรายสีขาวและมีตน้ ปาล์มเรียงรายขนานชายหาด
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การยกระดับโครงสร้างพืOนฐานในจังหวัด Quang Binh
ด้วยศักยภาพด้านการท่ องเที ยวของจังหวัด Quang Binh ทําให้จาํ นวนนันักท่ องเที ยวที
ว  เดิ นทาง
มาเยือนเพิ
เพิ มขึOนแบบก้าวกระโดดจาก 1.2 ล้านคนในปี 2556 เป็ น 3 ล้านคนในปี 2558 ซึงในจํานวนนีO เป็ น
นักท่องเที ยวต่างชาติ ราว 65,000 คน สร้างรายได้ราว 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การทีจังหวัด Quang Binh
กลายเป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทียวยอดนิยมของเวียดนาม ทําให้รฐั บาลเวียดนามเร่งยกระดับและ
พัฒ นาโครงสร้า งพื0น ฐานในจังหวัด เพือรองรับ จํา นวนนักท่องเทียวทีมีแ นวโน้ ม เพิมขึ0น โดยมีแผนดึงดูด
นักลงทุนต่ างชาติ ให้ เข้ามาลงทุนพัฒนาระบบไฟฟ้ า ระบบจราจร และระบบกระจายเสี ยงทางวิ
ง
ทยุและ
โทรทัศน์ เพือรองรับ การขยายตัว ของอุต สาหกรรมท่องเทียวภายในจังหวัด นอกจากนี0 ยังมีแ ผนขยาย
สนามบิ น Dong Hoi ซึงเป็ นสนามบิ นหลักของจังหวัด Quang Binh ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากขึน0
และขยายเส้นทางบินภายในประเทศเพิ
ภายในประเทศ มขึน0 จากปจั จุบนั ทีมีเส้นทางบินภายในประเทศเพี
ภายในประเทศ ยง 2 เส้นทางไปยัง
กรุงฮานอยและนครโฮจิมนิ ห์เท่านัน0 รวมทัง0 เตรียมเปิ ดเส้นทางบินระหว่างประเทศไปยังกรุงไทเปของไต้หวัน
โอกาสการลงทุนในจังหวัด Quang Binh
สาธารณูปโภคด้านการท่องเที ยว
ปัจจุบนั ทียงั ไม่เพียงพอ

ความน่ าสนใจ

8th

“52 Places to Go in 2014”
Phong Nha-Ke Bangg
National Park
$150M.

245 hotels

โอกาสการลงทุน

สาธารณูปโภคพืนO ฐาน

3,848 rooms
Occupancy Rate
5-Star Hotel
June-July

ธุรกิ จท่องเทียวและ
บริการทีเกียวเนื อง

3 million Tourist Arrivals

จากข้อมูลทางการเวียดนามล่าสุดระบุว่า จังหวัด Quang Binh มีจาํ นวนโรงแรมและที พกั ทังO หมด
245 แห่ง มีจาํ นวนห้องพักทังO หมด 3,848 ห้อง ซึงยังไม่เพียงพอรองรับความต้องการของนักท่ องเที ยว
โดยเฉพาะในฤดูการท่องเที ยว สะท้อนได้จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ของโรงแรมระดับ 5 ดาว
ในจังหวัด Quang Binh ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ายน
อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 ทัง0 นี0 ปญั หาการขาดแคลน
โรงแรมและทีพัก โดยเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว และรีสอร์ตระดับไฮเอนด์ ซึงปจั จุบนั มีอยูเ่ พียงไม่กแห่
ี ง ทําให้
ทัง0 นักลงทุนท้องถินและนักลงทุนต่างชาติทยอยเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวและธุรกิจทีเกียวเนืองในจังหวัด
Quang Binh เพิมขึน0 อย่างต่อเนือง โดยกลุ
โดย ่มทุนรายใหญ่ของเวียดนามอย่าง FLC Group, Vingroup และ
Truong Thinh Group ได้เข้าไปลงทุนก่อสร้างสนามกอล์ฟ รีสอร์ตระดับไฮเอนด์ และศูนย์กีฬา ขณะที
นั ก ลงทุนต่ า งชาติ จ ากเกาหลี ใ ต้ แ ละอิ นเดี ย เตรี ย มเข้า ไปลงทุนธุรกิ จ โรงแรมและธุรกิ จ ท่ องเที ย ว
เชิ งนิ เวศ สอดคล้องกับที Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) มองว่าจังหวัด
Quang Binh มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเทียวระดับไฮเอนด์เพือรองรับนักท่องเทียวกลุ่มทีมีรายได้สงู
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ซึงรัฐ บาลท้อ งถินของจัง หวัด ควรดึง ดู ด นั ก ลงทุ น ทีมีศ ัก ยภาพเข้า มาพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเทียวเพือรองรับ
นักท่องเทียวกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะการก่อสร้างรีสอร์ตและศูนย์สุขภาพระดับไฮเอนด์ ซึงจะสามารถดึงดูด
นักท่องเทียวญีปุ่นได้มากขึน0 รวมถึงการก่อสร้างท่าจอดเรือท่องเทียวและท่าจอดเครืองบินนํ0 า (Sea Plane)
ทัง0 นี0 ในปี 2558 รัฐบาลท้ องถิ นของจังหวัด Quang Binh ประกาศรายชือโครงการลงทุนด้านการท่ องเที ยว
ของจังหวัดที ต้องการดึงดูดการลงทุนไปจนถึงปี 2563 จํานวน 34 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 1.03 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึงมี 6 โครงการทีมีมลู ค่าลงทุนสูงกว่า 1 ล้านล้านด่อง หรือราว 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนี0
โครงการ
มูลค่าลงทุน
ที ตงั O
1. Dong Hoi Entertainment Park
67-90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมือง Dong Hoi
2. Resort and Tourism Complex
67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เขต Da Nhay-Ba Trai
3. Eco-tourism Complex
45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เขต Bo Trach
4. 36-hole Golf Course
45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เขต Quang Ninh
5. Luxury Resort
110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมือง Dong Hoi
6. Mineral Water Eco-tourism Site Project
53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เขต Le Thuy
ทีมา : Vietnam National Administration of Tourism
ด้วยศักยภาพด้านการท่องเทียวของจังหวัด Quang Binh ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจท่องเทียวและ
บริการทีเกียวเนืองทีหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนือง จึงมีความเป็ นไปได้ทจัี งหวัด Quang Binh จะก้าวขึน0 เป็ น
จุด หมายปลายทางการท่องเทียวยอดนิ ยมของภูมภิ าคได้ใ นไม่ช้า นอกจากนี0 อุตสาหกรรมท่องเทียวของ
เวียดนามยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนืองในระยะข้างหน้า โดยได้อานิสงส์จากการทีรัฐบาลเวียดนามผ่อนคลาย
มาตรการด้านวีซ่าด้วยการยกเลิกวีซ่าเพิมให้แก่ 5 ประเทศในยุโรป คือ เยอรมนี ฝรังเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร
และสเปน ซึงจะช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเทียวจากยุ โ รปเดิน ทางเยือ นเวีย ดนามมากขึ0น ชดเชยการลดลงของ
นัก ท่อ งเทียวจีน และรัส เซีย รวมถึง การยกเลิก วีซ่า ให้แ ก่ช าวเวีย ดนามโพ้น ทะเล ซึงจะมีส่ว นสนับ สนุ น
ภาคการท่องเทียวของเวียดนามรวมทัง0 จังหวัด Quang Binh ได้อกี ทางหนึง
“ภาพประกอบมาจาก www.google.co.th”
การเผยแพร่ภาพนี0เพือแนะนําข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ วัตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี  นใจเท่านัน3 โดยธนาคารเพือ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ทีอ าจเกิดขึ3นจากการทีม บี ุคคลนําข้อมูลนี3ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

