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ป จ จุ บั น การแต งงานและฮั น นี มู น ต างประเทศกํ าลั งได รับ ความนิ ย มของคู รัก ชาวตางชาติทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งคูรักจากแถบทวีปยุโรปและอเมริกา การแตงงานและฮันนีมูนในตางประเทศนอกจากเปน
ความประทับใจที่นาจดจําแลว ยังมีความคุมคาดานการใชจายอีกดวย เนื่องจากเปนการเดินทางไปแตงงาน
และสามารถใชเปนสถานที่ฮันนีมูนในสถานที่เดียวไดพรอมกัน นอกจากนี้ แขกที่มารวมงานซึ่งประกอบดวย
เพื่อนฝูงและญาติมิตรยังสามารถใชโอกาสนี้เพื่อการทองเที่ยวไดดวย
ตลาดทองเที่ ยวกลุมฮัน นีมูนและแตงงาน ถือเปนกลุมตลาดเฉพาะที่ มีศักยภาพและมีแนวโนมการ
เติ บ โตในอนาคต นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม นี้ เ ป น กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ มี กํ า ลั ง ซื้ อ สู ง ต อ งการความเป น ส ว นตั ว และ
ประสบการณ ที่แปลกใหมเพื่อสรางความประทับใจ สถานที่ที่เป นจุดหมายปลายทางที่ไดรับความนิยม คือ
ประเทศในแถบทวีปยุโรป เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน กรีซ สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี และสถานที่ที่มีชายหาด
และเกาะที่สวยงาม เชน ฮาวาย แคริบเบียน เม็กซิโก บาหลี และมัลดีฟส
จากกระแสการเติ บ โตของการท องเที่ย วเพื่ อการแต งงานและฮัน นีมูน ได ส รางโอกาสและสงผลให
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการวางแผนการสงเสริมการทองเที่ยวเจาะกลุมคูรักโดยเฉพาะ เชน ฟลิป ปนส
กําหนดตําแหนงทางการตลาดเจาะคูแตงงานชาวจีนและไตหวัน โดยกําหนดใหเกาะเซบู เกาะปาลาวัน และ
เกาะโบราเคยเปนสถานที่จัดงานแตงงานและฮันนีมูนสําหรับคูรัก เนื่องจากราคาคาใชจายเหมาะสม ไมแพง
มาก โดยกําหนดกลยุทธการตลาดโดยการออก Road show และผลักดันใหเพิ่มเที่ยวบินจากจีนและไตหวัน
มายังฟลิปปนสมากขึ้น มาเลเซียเนนเจาะตลาดจากกลุมลูกคาอินเดียและตะวันออกกลาง โดยกําหนดใหเกาะ
ลังกาวีเป น สถานที่จัดงานแตงงานและฮันนี มูนสํ าหรับ คูรัก ขณะที่อิน โดนี เซียเลือกเกาะบาหลีเป น สถานที่
แตงงานและฮันนีมูนสําหรับคูรัก และกําลังขยายการทองเที่ยวไปยังเมืองสุราบายา
สําหรับประเทศไทย ไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมคูรักมากขึ้น โดยไดจัด
พิธีแตงงานและรวมกิจกรรมนาสนใจตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชน วิวาหใตสมุทรที่จังหวัดตรัง พิธีวิวาหโรย
ตัวที่บานผางามจังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมปนผาหารักที่จังหวัดกระบี่ พิธีวิวาหบนหลังชางจังหวัดเชียงใหม

และพิธีวิวาหบนบอลลูนจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการจัดงานพิธีแตงงานในรูปแบบอื่นๆตามประเพณีทองถิ่น
เชน พิธแี ตงงานแบบลานนา ประเพณีแหขันหมากแตงงานของภาคกลาง เปนตน
จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
เพื่อจัดกิจกรรมแตงงาน/ฮันนีมูน ในชวงเดือนเมษายน 2555 ถึงมีนาคม 2556 มีจํานวน 1,043,684 คน สราง
รายได 34,624.04 ลานบาท นักทองเที่ยวกลุมแตงงานและฮันนีมูนที่เดินทางเขามามากที่สุด คือ นักทองเที่ยว
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออก รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอาเซียน
เมื่อพิจารณากลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมฮันนีมูนและแตงงานแลวพบวา จุดขายของทั้ง 4
ประเทศอาเซียนที่เสนอขายแพคเกจใหแกคูรักตางชาติใหเดินทางมาจัดงานแตงงานหรือฮันนีมูนในประเทศมี
ความคลายคลึงกัน คือ ความสวยงามของทะเลและชายหาดที่ผสมผสานกับเอกลักษณทองถิ่น โรงแรมระดับ
หรูและบริการที่เปนเลิศ ความคุมคาของคาใชจาย ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ประสบการณแปลกใหมทางดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งคาใชจายการเดินทาง
ที่มีความคุมคา เนื่องจากปจจุบันมีสายการบิน ตน ทุนต่ําเป ดใหบ ริการมากขึ้นสงผลใหประเทศอาเซียนเป น
เปาหมายการทองเที่ยวของกลุมแตงงานและฮันนีมูนที่ไดรับความสนใจและมีแนวโนมแขงขันกันเองมากขึ้น
ประเทศไทยมีความไดเปรียบฟลิปปนส อินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากการใหบริการของคนไทยที่
มีความเปนมิตรและมีจิตใจชอบการใหบริการ (Service Mind) มากกวา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความ
สวยงามของธรรมชาติและความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ ยวในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งทะเล
ชายหาด ปา ภูเขา วัด รวมทั้งยังมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะและสวยงาม หลาย
จังหวัดท องเที่ยวมีจุดแข็งที่สามารถพัฒ นาตอยอดไปสูการเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวของคูรักได
อยางมีศักยภาพ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม เชียงราย ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา
ตรังและภูเก็ต รวมถึงความเปนที่นิยมของอาหารไทย และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่นอยกวาประเทศอื่นๆ
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังขาดแผนการตลาด ประชาสัมพันธสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ
และมีความตอเนื่องเพื่อดึงคูรักเขามาจัดงานแตงงานและฮันนีมูนในเมืองไทย สถานที่และอุปกรณอํานวยความ
สะดวกสํ าหรับ งานแต งงานในหลายๆศาสนาและวัฒ นธรรมยังมีไมเพี ย งพอ เช น โบสถ ที่ใช ป ระกอบงาน
แตงงานยังมีอยูนอย คูแตงงานของชาวอินเดียตองนําอุปกรณ ตางๆมาเอง ความพรอมของการเตรียมงาน
แตงงานของชาวมุสลิมซึ่งอินโดนีเซียและมาเลเซียจะไดเปรียบในเรื่องนี้
นอกจากนี้ แมไทยมีศักยภาพในการแขงขันในตลาดกลุมฮันนีมูนและแตงงาน การที่ประเทศอาเซียน
คูแขงของไทย อยาง ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เริ่มรุกพัฒนาตลาดกอนไทย ประกอบกับผลพวงจาก
สถานการณความไมมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นในปจจุบัน สงผลใหภาพรวมของการทองเที่ยว
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ตําแหนงทางการตลาดการทองเที่ยวกลุมแตงงานและฮันนีมูนระยะยาวได

