สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2019
รายงานสถิติการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาฉบับล่าสุด ระบุว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 4.8
ล้านคน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาระหว่างเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2019 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศกัมพูชาทางสนามบินนานาชาติทั้งสามแห่งรวมกัน
มากกว่า 3 ล้านคน แบ่งเป็น สนามบินนานาชาติพนมเปญจำนวน 1.5 ล้านคน (เพิ่มร้อยละ 12.7) สนามบินนานาขาติเสียม
เรียบจำนวน 1.2 ล้านคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9) และ สนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์จำนวน 549,481คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 308)
โดยการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่
ที่สุดของประเทศกัมพูชาที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตามด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามที่มีจำนวนมากเป็นอันดับสอง
เมื่อปี 2018 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศกัมพูชาจำนวน 6.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.7 ทั้งนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวกัมพูชา 7 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2020
โดยคาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
The Foreign Tourists Up 10 Percent In Quarter 3
The latest report from the Ministry of Tourism, shows that 4.8 million foreign toursits visited
cambodia from January to September of 2019, 10 percent increases compare to the same period last year.
With these numbers, more than 3 million of the tourists arrived through the Cambodia’s three international
airports, those include Phnom Penh international airport handled 1.5 million passengers (12.7% increase)
Siem Reap’s welcomed 1.2 million (10.9% increase) and 549,481 passed through Sihanoukville’s (308
increase). This increase was mainly the result of Chinese tourists which remained the largest group of foreign
tourists, followed by the Vietnamese tourists which ranked in the second.
Last year, there were 6.2 million foreign tourist visited Cambodia, 10.7 percent increase year-onyear. Ministry of Tourism of Cambodia is expect to attract more than 7 million foreign tourists a year by
2020, about 2 million will be Chinese tourists, which can be generating income $4.3 billion to the Kingdom.
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