Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 73 : เดือนมกราคม 2561 (1 – 5 มกราคม 2561)
นักท่องเที่ยวกว่า 3.6 ล้านคนมาประเทศอิสราเอลในปี 2017
กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอลระบุตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวกว่า 3.6 ล้าน
รายได้เข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศอิสราเอลในปี 2017 ซึ่งถือเป็นจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
เมื่อเปรีย บเทีย บกับ ปี 2016 และสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ ยวให้ เศรษฐกิจของประเทศอิส ราเอล
ประมาณ 20 พันล้านเชคเกล (หรือประมาณ 187 พันล้านบาท)
ทั้งนี้ มีจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐฯ มากที่สุด กว่า 700,000 ราย
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2016 กว่าร้อยละ 21 และลาดับที่ 2 เป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศรัสเซีย จานวน
370,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปี 2016 กว่าร้อยละ 26 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มเที่ยวบินจากประเทศ
รัสเซียมายังประเทศอิสราเอล ซึ่งมีสายการบินต้นทุนต่าหลายสายให้บริการเที่ยวบินดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย ใน
ส่ว นจ านวนนั กท่องเที่ย วที่เดิน ทางมายั งประเทศอิส ราเอลเป็นล าดับ ที่ 3 – 10 ได้แก่ ฝรั่งเศส (จานวน
นักท่องเที่ยว 284,000 ราย ซึ่ง
เพิ่ มขึ้นจากในปี 2016 กว่าร้อย
ล ะ 8 ) เย อ ร มั น (จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 202,000 ราย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากในปี 2016 กว่าร้อย
ล ะ 3 4 ) อั ง ก ฤ ษ (จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 185,000 ราย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากในปี 2016 กว่าร้อย
ล ะ 1 0 ) ยู เค ร น (จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 137,000 ราย) จีน
(จานวนนั กท่องเที่ยว 105,000
ราย) อิ ต าลี (จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 93,000 ราย) โปแลนด์ (จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 85,000 ราย) และ
แคนาดา (จานวนนักท่องเที่ยว 75,000 ราย)
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ร้อยละ 59
ของจ านวนนั กท่ องเที่ย วทั้ งหมดซึ่งเดิน ทางมาที่ ประเทศอิส ราเอลในปีนี้ เป็ นการเดิน ทางมาท่ องเที่ ยวที่
ประเทศอิสราเอลเป็นครั้งแรก และจานวนนักท่องเที่ยวร้อยละ 25 ระบุว่ามีวัตถุประสงค์การเดินทางมายัง
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ประเทศอิ ส ราเอลเนื่ อ งด้ ว ยจากเหตุ ผ ลทางศาสนา (เดิ น ทางมาแสวงบุ ญ ) ร้อ ยละ 23 เพื่ อ เดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวและปีนหน้าผา ร้อยละ 10 เพื่อเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 24 เพื่อเดินทางมาเยี่ยมเยือน
ญาติพี่น้อง ร้อยละ 11 เพื่อเดิน ทางมาติดต่อทางธุรกิจ ทั้งนี้ ร้อยละ 30 ของนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง
ประเทศอิสราเอลโดยผ่านบริษัททัวร์ ร้อยละ 64 เดินทางโดยกาหนดแผนการเดินทางด้วยตัวเอง และร้อยละ
6 เป็นการซื้อแพคเกจทัวร์
นอกจากนี้ ร้ อ ยละ 6 3
ของจานวนนักท่องเที่ยวจะ
เข้ า พั ก ในโรงแรม ร้ อ ยละ
21 จะพั ก กั บ ญาติ พี่ น้ อ ง
และเพื่ อ น ร้ อ ยละ 4 จะ
เข้ า พั ก ใน youth hostel
ร้อยละ 7 จะเข้าพักตามอ
พาร์ ท เมนต์ ชั่ ว คราว และ
ร้ อ ยละ 1 จะเข้ า พั กใน
Christian hostels
กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอลได้ตั้งเป้างบประมาณใช้จ่ายด้านการตลาดในปี
2017 จ านวน 440 ล้านเชคเกล (หรือประมาณ 4,120 ล้ านบาท) ซึ่งครอบคลุมการท าตลาดในกลุ่ ม
ประเทศยุโรป สหรัฐฯ และกลุ่มประเทศตะวันออกไกล (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) และมีความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวกับสายการบินซึ่งเพิ่งเริ่มมีเส้นทางบินมายังประเทศอิสราเอล เช่น Wizz Air เป็นต้น ทั้งนี้
มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในหลากมิติ เช่น การท่องเที่ยวยามค่าคืนในประเทศอิสราเอล อาหาร
อิสราเอล และด้านการกีฬา เป็นต้น
กระทรวงการท่ องเที่ ย วของประเทศอิส ราเอล ได้ป ระมาณการรายได้จากนั กท่ องเที่ย ว
ต่างประเทศไว้ที่ 20 พันล้านเชคเกล (หรือประมาณ 187 พันล้านบาท) ในปี 2017 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ของนั กท่องเที่ย ว 1 ราย ในไตรมาสแรกของปี 2017 ประมาณ 1,600 ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ และ 162
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อราย โดยเป็นค่าใช้จ่าย overnights (617 ดอลลาร์สหรัฐฯ) transportation, tours,
และ sites (245 ดอลลาร์สหรัฐฯ) food and beverages (200 ดอลลาร์สหรัฐฯ) และ shopping (168
ดอลลาร์สหรัฐฯ)
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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ในภาพรวม นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอลในกรุง
เยรู ซ าเล็ ม จ านวนร้ อ ยละ 78 กรุ งเทลอาวี ฟ ร้ อ ยละ 67 ทะเล Dead Sea ร้ อ ยละ 49 Tiberias และ
Galilee ร้อยละ 35
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศอิสราเอล (นาย Yariv Levin) ได้ระบุว่า
การที่มจี านวนนักท่องเทีย่ วจานวนมหาศาลมายังประเทศอิสราเอลในปีนี้ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญ แต่เกิดจากการ
วางนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นกว่า
700,000 รายในปีนี้ และสร้างรายได้จานวนมหาศาลให้กับประเทศอิสราเอล
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 29/12/2017
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการของประเทศอิสราเอลมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ และ
กลายเป็ น หนึ่ งในปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ขับ เคลื่ อนการเติ บ โตภาคเศรษฐกิ จ ของประเทศอี กด้ วย ทั้ งในมิ ติ ร ายได้
ประชาชาติ การจ้างงาน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ดี
สาหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยในสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการบริการ เช่น เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
อาคารและโรงแรม ผลิตภัณฑ์สินค้าสปาและบริการสปา เป็นต้น
ส า นั ก ง า น ส่ ง เส ริ ม
การค้าในต่างประเทศ ณ กรุง
เทลอาวีฟ
1 มกราคม 2561
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