
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เพ่ืองานแต่งงานและฮันนีมูน 



คู�มือการบร�หารจัดการ
การท�องเที่ยว
เพ�่องานแต�งงานและฮันนีมูน

รองรับนักท�องเที่ยวชาวอินเดียกลุ�มกำลังซื้อสูง

“การจัดการความรู�เพ�่อการใช�ประโยชน�เชิงชุมชน สังคม”
ภายใต�โครงการจัดการความรู�และถ�ายทอดเทคโนโลยี

จากผลงานว�จัยและนวัตกรรม



ประเทศอินเดีย เป�นดินแดนแหล�งอารยธรรม
ที่สั่งสมภูมิป�ญญาและวัฒนธรรมมาแต�ครั้งอดีตกาล
อินเดียมีภาษาถิ�นมากกว�า 200 ภาษา แต�รัฐธรรมนูญ
รับรองเพ�ยง 14 ภาษา และภาษาทางราชการคือภาษา
ฮินดี 

ชาวอินเดียส�วนมากนับถือศาสนาพราหมณ� - ฮินดู
มากถึงร�อยละ 83 เลยทีเดียว รองลงมาได�แก� ศาสนา
อิสลามประมาณร�อยละ 11 ศาสนาคร�สต�ประมาณ
ร�อยละ 3 ศาสนาซิกข�ประมาณร�อยละ 2 ศาสนาพ�ทธ
ประมาณร�อยละ 1 และศาสนาเชนประมาณร�อยละ 0.5

อินเดียมีประชากรมากเป�นอันดับ 2 ของโลก
ซึ่ง United Nations คาดว�าจะข�้นเป�นอันดับ 1 แทนจ�น
ในป� 2565 จ�งทำให�ประเทศอินเดียเต็มไปด�วยโอกาส
ถึงขั ้นเป�นดาวดวงใหม�ทางเศรษฐกิจของแผนที่โลก
เลยก็ว�าได� นโยบาย “Act East Policy” หร�อ “หันกลับ
ไปเชื่อมฝ��งตะวันออก” ที่ให�ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเมืองไทยเป�นศูนย�กลางยิ�งตอกย้ำโอกาส
ที่ไทยจะเกาะเกี่ยวใช�ประโยชน�และโอกาสทั้งทางธุรกิจและการท�องเที่ยว 

ทำไมต�องหันมาสนใจ
“นักท�องเที่ยวชาวอินเดีย” ??

INDIA



เมืองไทย เป�นสถานที่ท�องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดของชาวอินเดียที่ต�องการเดินทางไปเที่ยวและพักผ�อน
ในต�างประเทศ โดยนักท�องเที่ยวชาวอินเดียจะพำนักอยู�ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยประมาณ 7 วัน มีการใช�จ�าย
เพ�่อการท�องเที่ยวต�างประเทศสูงติดอันดับ 24 ของโลก และส�วนมากเป�นการมาท�องเที่ยวซ้ำ

ชาวอินเดียกำลังซื้อสูงส�วนมากมาจาก 2 เมืองที่มีความแตกต�างกันดังนี้

“เมืองนิวเดลี” ส�วนใหญ�เป�นคนรวยรุ�นเก�า อยู�ในชนชั้นระดับสูงมาแต�เดิม เป�นเจ�าของที่ดิน บ�างก็ทำ
ธุรกิจมีหน�ามีตาทางสังคม บ�างก็ทำงานให�รัฐบาล นักการเมือง กลุ�มน้ีนิยมมาจัดงานแต�งงานในเมืองไทยมาก

“เมืองมุมไบ” จะเป�นกลุ�มคนรวยรุ�นใหม� อายุไม�มากนัก ส�วนใหญ�เป�นนักธุรกิจ มีความสามารถสูงในการ
ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม� กลุ�มนี้เดิมทีนิยมมาทำธุรกิจและพักผ�อนในเมืองไทย และเร��มสนใจมาจัดงานแต�งงาน
ในเมืองไทยมากข�้น โดยเฉพาะกลุ�มนักธุรกิจจ�วเวลร�่ ที่ได�ตั้งรกรากในเมืองไทย

กลุ�ม “กำลังซื้อสูง” คือกลุ�มไหนบ�าง ?

Thailand



ประเพณีของชาวอินเดียถือว�า การแต�งงานเป�นหน�าที่ที่คนต�องปฏิบัติ มีความละเอียดละออที่ต�องยึด
รูปแบบให�ถูกต�องตามประเพณี การแต�งงานจ�งเป�นเร�่องที่ต�องพ�ถีพ�ถัน และต�องจัดให�ยิ�งใหญ�

รูปแบบการแต�งงานในประเทศอินเดียมี 2 แบบ คือ

Arranged marriage เป�นการจัดงานท่ีทางครอบครัวเป�นฝ�ายจัดการให�ต้ังแต�หาคู�ท่ีเหมาะสม
เร�่อยไปจนถึงสินสอดและการจัดงานแต�งงานที่ยิ�งใหญ�ซึ่งการแต�งงานรูปแบบนี้ยังเป�นรูปแบบส�วนใหญ�
ในสังคมอินเดียที่หนุ�มสาวต�างก็ยอมรับการตัดสินใจของบิดามารดาของตนในการเลือกคู�ให�

Love marriage เป�นการแต�งงานที่หนุ�มสาวเป�นผู�จัดการเองโดยไม�มีผู�ใหญ�ของทั้งสองฝ�าย
เข�ามาเกี่ยวข�อง

ประเพณีการแต�งงานแบบอินเดียจ�ะจ�า… 
Indian Wedding Traditions



ความนิยมจัดงานแต�งงานในเมืองไทยของชาวอินเดียร�เร��มโดยคุณสาธิต เซกัล
นายกสมาคมธุรกิจอินเดีย-ไทย ได�ดึงนักธุรกิจชาวอินเดียมาลงทุนในเมืองไทย
และชักชวนให�คนอินเดียระดับเศรษฐี มหาเศรษฐี และอัครมหาเศรษฐีมาจัดงาน
แต�งงานในเมืองไทย ซึ่งเคร�อญาติครอบครัวคุณสาธิตเอง ก็จะมาจัดงานแต�งงาน
ในเมืองไทยแทบทุกป� นำรายได�จากการจัดงานแต�งงานต�อป�เข�าเมืองไทยไม�ต่ำกว�า
ป�ละ 200 ล�านบาท 

คู�บ�าว สาว ชาวอินเดียนิยมเดินทางมาจัดงานแต�งงานในเมืองไทยเพ��มมากข�้น
เร�่อย ๆ โดยในการจัดงานแต�ละครั้งจะมีแขกบินไปร�วมงานตั้งแต� 50 – 600 คน
โดยเฉลี่ยอยู�ที ่ 200 คน โดยจะใช�บร�การเช�าเคร� ่องเหมาลำ นิยมมาแต�งงานที่
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม� และจังหวัดในภาคใต�ที ่ติดทะเล ได�แก� ภูเก็ต กระบี่
และพังงา ส�วนสถานที่ที ่มีแนวโน�มได�รับความนิยมเพ��มเติม ได�แก� หัวหิน และ
เกาะสมุย ซึ ่งการจัดงานแต�งงานชาวอินเดียจะมีญาติมาร�วมงานจำนวนมาก
โดยเฉลี่ยประมาณ 150-300 คน แต�บางงานก็มีผู�เข�าร�วมงานมากถึง 500 คน 

สาธิต เซกัล
ชาวอินเดียผู�ซึ่งมีความรักในประเทศไทย 

แหล�งที่มา : http://praew.com/luxury/royal-update/60091.html
นิตยสารแพรว ป� 2557 ฉบับที่ 833 (10 พ.ค. 57) หน�า 28

ชื่อคอลัมน� : คำพ�อสอน



กระแสความนิยมการจัดงานแต�งงานในเมืองไทยที ่เพ� �มข� ้นในวงสังคมชั ้นสูงของชาวอินเดีย
ส�งผลให�การท�องเที่ยวแต�งงานและฮันนีมูนในประเทศไทยป� 2555 ได�รับรางวัล The World Best
Country 2011 และรางวัล The World Best Wedding Destination 2011 จากนิตยสาร
Travel & Leisure (India & South Asia) 

จากกระแสดังกล�าว ทำให�ชาวอินเดียมีความต�องการท่ีจะเข�ามาแต�งงานในเมืองไทย และมีความคาดหวัง
ว�าการจัดงานแต�งงานต�องเต็มรูปแบบยิ�งใหญ� มีพ�ธีการและพ�ธีกรรมทางศาสนาเหมือนกับที่แต�งงาน
ในประเทศอินเดีย โดยชาวอินเดียกำลังซ้ือสูงมีความคาดหวังการจัดงานแต�งงาน 5 ด�าน ดังน้ี

The World Best Country
& Wedding Destination 2011 

1) ความต�องการห�องพัก
โรงแรมที่ได�รับจัดงานต�องมีจำนวนห�องพัก 50-100 ห�อง สำหรับกลุ�มเล็ก และ 200-300 ห�องสำหรับ
กลุ�มใหญ� โรงแรมท่ีรับจัดงานควรมีห�องจัดเล้ียงท่ีรองรับได�ไม�ต่ำกว�า 500 คน  

2) การตกแต�งบร�เวณงาน 
ต�องมีความสวยงามอลังการตามแบบของอินเดีย หร�อมีกลิ�นไอความเป�นอินเดีย เช�น การใช�ดอกไม�สด
มาตกแต�งจำนวนมาก การตกแต�งด�วยสีทองและสีแดง เป�นต�น

3) พ�ธีกรรม 
ชาวอินเดียท่ีมาแต�งงานในเมืองไทยจะนำผู�ทำพ�ธีกรรมและเคร�อ่งใช�ในพ�ธีกรรมมาจากประเทศอินเดีย

4) การประกอบอาหาร 
โดยมากจะนำพ�อครัวและวัตถุดิบบางอย�างมาจากอินเดีย เพราะเคร�งครัดทางศาสนา โดยมากจะนับถือ
ศาสนาฮินดู ต�องการอาหารมังสว�รัติเป�นส�วนใหญ� และต�องแยกจากอาหารท่ัวไป แต�จะมาใช�แค�ครัวของ
โรงแรม และอาจมีพนักงานบางส�วนของโรงแรมในการช�วยเหลือช�วงท่ีประกอบอาหาร 

5) การบร�การ
ชาวอินเดียกลุ�มกำลังซื้อสูงต�องได�รับบร�การจากพนักงานที่สุภาพ มีการบร�การที่ดี สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได� ซ่ึงในประเด็นน้ีเป�นจ�ดแข็งของเมืองไทยท่ีชาวอินเดียจะชอบและพอใจ 



20 ล�านบาท !! ต�อการจัดงานแต�งงาน 1 ครั้ง
การจัดงานแต�งงานของชาวอินเดียมีขนาดใหญ� อุตสาหกรรมจัดงานแต�งงานอินเดียอยู�ที่ประมาณ 1.9
ล�านล�านบาท และมีการเติบโตที่ร�อยละ 25 พ�ธีแต�งงานของชาวอินเดียนั้นใช�เวลานาน 4-5 วัน โดยจะ
เหมาโรงแรมอยู�กันยาวเป�นสัปดาห� ชาวอินเดียมีการใช�จ�ายสำหรับการแต�งงานโดยเฉล่ียของการจัดงาน
เร� �มต�นอยู �ที ่ประมาณ 1.5-5 ล�านบาทต�องาน
คนอินเดียนิยมมาแต�งงานเมืองไทยกันมาก โดยใช�
งบประมาณเฉลี่ยไม�ต่ำกว�า 20 ล�านบาท ในขณะที่
ชาวอินเดียกำลังซื้อสูงบางรายมีค�าใช�จ�ายสูงถึง
80 ล�านบาทต�อการจัดงานแต�ละครั้ง เนื่องจาก
มีทั้งผู�มาร�วมงานที่เดินทางมาจากอินเดียตั้งแต�
150-500 คน

การจ�ายเง�นจะเป�นไปตามสัญญาของโรงแรม
โดยมากจะมีการจ�ายเง�นมัดจำให�กับทางโรงแรม 
50% ที่เหลือ 50% จะจ�ายเมื่องานแต�งงานเสร็จ
จะมีบางโรงแรมตกลงราคากันเร�ยบร�อยแล�ว
ก็จะทำการเซ็นสัญญาและจ�าย 50 % จากนั้นจ�าย
อีก 30% ในช�วงที่แขกมาดูความคืบหน�าของการ
เตร�ยมงาน และจ�ายส�วนที่เหลืออีก 20% ก�อน
วันงาน 15 วัน ตามสัญญาของโรงแรม ส�วนค�า
ใช�จ�ายที่นอกเหนือจากนั้นหากมีเพ��มเติมในช�วง
จัดงานก็จะจ�ายหลังจากงานเสร็จอีกครั้งหนึ่ง

ภาพขนมที่ใช�ในพ�ธีแต�งงาน ภาพชุดแต�งงานของคนอินเดีย ภาพแสดงการเพ�นท�เฮนน�า
สำหรับเจ�าสาว



ทำไมประเทศไทยจ�งโดดเด�น
ในการเป�นสถานที่จัดงานแต�งงาน

1.  คุ�มค�าเง�น เมื่อเทียบกับจำนวนเง�นที่เท�ากันสำหรับการแต�งงาน
 ในประเทศอินเดีย เช�นค�าห�องพักโรงแรม 5 ดาวของไทยถูกกว�า
 อินเดียเกินคร�่ง พร�อมได�บร�การที่ดี และสถานที่จัดงานติด
 ชายหาดอีกด�วย

2.  การแต�งงานในประเทศอินเดียมีค�าใช�จ�ายจ�กจ�กค�อนข�างสูง และ
 ระเบียบค�อนข�างมาก 

3. ออกาไนเซอร�เมืองไทยสามารถจัดสรรตามความต�องการได� 

4. ความสวยงามของการตกแต�งสถานที่สำหรับโรงแรมใหญ� ๆ 
 ในเมืองไทยมีความพ�ถีพ�ถัน ประณีต และเคร�่องแต�งกายของ
 พนักงานมีความสวยงาม 

5. ถือโอกาสท�องเที่ยวไปด�วย เพราะประเทศไทยมีแหล�งท�องเที่ยว
 สวยงามติดอันดับโลก 

6. เมืองไทยเป�นสวรรค�ของการช�อปป��งสินค�า 

7. การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยสำนักงานนิวเดลี และมุมไบ โปรโมท
 การจัดงานแต�งงานในเมืองไทย

8. คนไทยใจดี มี service mind ที่ไม�มีชาติใดเทียบได� 

9. อาหารอร�อยและหลากหลาย รวมทั้งมีอาหารมังสว�รัตซึ่งเหมาะ
 สำหรับคนอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู



เมืองไทยยังมีบางมุมที่ไม�พร�อมเหมือนกันนะ

1.  ผู�ประกอบการไทยยังขาดความเข�าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของคนอินเดีย

2.  ความไม�แน�นอนของสถานการณ�การเมืองในประเทศไทย  

3. ผู�ประกอบการชาวไทยบางส�วนยังมีทัศนคติที่ไม�ดีต�อชาวอินเดียและเลือกรับลูกค�า 

4. สิ�งอำนวยความสะดวกด�านที่พักและอาหารรองรับนักท�องเที่ยวตลาดอินเดียใน
 ประเทศไทยทำได�เฉพาะในบางแห�ง 

5. ภาพลักษณ�ของประเทศไทยในสายตาของนักท�องเที่ยวอินเดียเป�นแหล�งท�องเที่ยว
 ราคาถูก ทำให�ชาวอินเดียชอบต�อรองราคาถึงแม�ว�าจะเป�นกลุ�มกำลังซื้อสูงก็ตาม 
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การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย สำนักงานกรุงนิวเดลีได�จัดกิจกรรมส�งเสร�มการตลาดป�ละ 2 ครั้ง
โดยพบปะเวดดิ�งแพลนเนอร�และออกาไนเซอร�ของอินเดียพ�ดคุยและเชิญไปโรงแรมที่ใช�จัดงานแต�งงาน
ในเมืองไทย เพ�่อให�ข�อมูลและพาไปเห็นสถานที่จร�งที่ใช�ในการแต�งงาน ทั้งที่ภูเก็ตและกรุงเทพ 

ในภาพรวมกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาควรประสานงานและให�การสนับสนุนด�านงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ�ให�กับการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย เพ�่อส�งเสร�มให�ชาวอินเดียกลุ�มกำลังซื้อสูง
มาจัดงานแต�งงานและฮันนีมูนในประเทศไทย โดยการเสนอให�บร�ษัทเวดดิ�งแพลนเนอร�และออกาไนเซอร�
จากประเทศอินเดียมาเที่ยวชมสถานที่ซึ่งมีทั้งโรงแรมที่พัก แหล�งฮันนีมูน ตลอดถึงควรนำเสนอสถานที่
เพ�่อถ�ายรูปพร�เวดดิ�ง นอกจากนี้แล�วควรนำเสนอแพ็กเกจที่เหมาการเตร�ยมเร�่องชุดแต�งงานผ�าไหม
นำเสนอธุรกิจจ�วเวลร�แ่ละเคร�อ่งประดับ นำเสนออาหารมังสว�รัติท่ีน�าสนใจรวมถึงการนำเสนอการเพ�นท�
เมนดี้ (การเพ�นท�เฮนน�า) ลวดลายต�างๆ

การส�งเสร�มการตลาด

แนวทางในการพัฒนาตลาดทางการท�องเที่ยว
งานแต�งงานและฮันนีมูนสำหรับชาวอินเดียกลุ�มกำลังซื้อสูง



ธุรกิจโรงแรม
ควรเตร�ยมความพร�อมอะไรบ�าง

1.  สถานที่แต�งงาน ชาวอินเดียกลุ�มกำลังซื้อสูงนิยมจัดงานแต�งงาน
 ในโรงแรมระดับห�าดาว โดยจำนวนของแขกที่ได�รับเชิญมาร�วมงาน
 โดยเฉลี่ยไม�ต่ำกว�า 100 คน จนถึง 500 คน ซึ่งหมายถึงจำนวน
 ของห�องจัดเลี้ยงและห�องพักที่สามารถรองรับแขกได�ทั้งหมด
 และมีบุคลากรมากพอที่จะบร�การให�ลูกค�าชาวอินเดียได�รับความ
 รู�สึกพ�เศษ ภายใต�การประดับตกแต�งสถานที่จัดงานต�องสามารถ
 จัดได�ทุกรูปแบบตามที่ลูกค�าต�องการ 

2.  การต�อนรับกลุ�มลูกค�าชาวอินเดียที่มีกำลังซื้อสูงที่สนามบิน
 ควรขออนุญาตช�องทางพ�เศษ (Fast track) เพ�่ออำนวยความ
 สะดวกในการตรวจลงตราผ�านพ�ธีการตรวจคนเข�าเมือง
 ควรประสานงานกับตำรวจท�องเที่ยวให�มีรถนำขบวนไปยังที่พัก
 และสถานที่แต�งงาน

3. อาหารและเคร�่องดื่ม โรงแรมต�องจัดเตร�ยมอาหารอินเดียอย�าง
 ปราณีตทุกมื้อ มีการแยกอาหารมังสว�รัติกับอาหารทั่วไปให�ชัดเจน
 คณะแต�งงานส�วนใหญ�จะนำคณะพ�อครัวมาจากอินเดีย โดยจะขอ
 ใช�ห�องครัวสำหรับประกอบอาหาร ณ โรงแรมที่จัดงาน

4. ด�านการให�บร�การของพนักงานต�องมีความเป�นมืออาชีพ และมีใจ
 รักบร�การ (Service Mind) พนักงานต�องสามารถพ�ดภาษา
 อังกฤษได�ดี ต�องมีความอดทนสูงด�านข�อจำกัดในการจัดพ�ธี
 แต�งงานของนักท�องเที่ยวชาวอินเดีย ต�องทำความเข�าใจรายละเอียด 
 ขั้นตอนการจัดงาน การประกอบพ�ธีกรรมอย�างละเอียด การจัดงาน
 จะไม�เสร็จตรงตามเวลาต�องจัดเตร�ยมพนักงานและคิดค�าใช�จ�าย
 ให�ครอบคลุม
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