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Thailand comes second in the MasterCard-CrescentRating Global 
Muslim Travel Index 2015 

- Thailand came second in the list for non-OIC destinations behind Singapore. 
- In 2014, Thailand welcomed 2.8 million Muslim visitors. 
- Malaysia topped the list for OIC countries which also included Turkey, UAE, 

Saudi Arabia and Qatar. 
- Thailand came 20th in the overall GMTI beating many OIC destinations. 
- Globally there were 108 million Muslim travellers spending $145 billion in 2014. 

This is expected to grow to 150 million travellers in 2020 spending $200 billion. 
- To tweet this news, copy and paste http://bit.ly/1wRsWIJ to your Twitter feed 

with the hashtags #GMTI2015 

 
Thailand- March 4th, 2015 
Thailand has today been named as the second among the non-OIC 
destinations in the Global Muslim Travel Index, the most comprehensive 
research that has been released on the sector. 

The “MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015” 
saw Thailand come second on the list, following Singapore who took the 
top spot for the non-Organisation of Islamic Cooperation (OIC) 
destinations.  

Thailand also came 20th in the overall GMTI beating many OIC destinations.  

Malaysia came first for the OIC destinations, which also saw Turkey, UAE, 
Saudi Arabia and Qatar make the top five. 

The GMTI looks at in-depth data covering 100 destinations, creating an 
overall index, based on a number of criteria. This is the first time such 
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http://bit.ly/1wRsWIJ


thorough insights have been provided into one of the fastest-growing 
tourism sectors in the world today.  

It will provide travellers, Governments, travel services and investors 
comprehensive benchmarks across a number of important criteria enabling 
them to track the health and growth of this travel segment.  

The study also revealed that in 2014, this segment was worth $145 billion 
with 108 million Muslim travellers representing 10% of the entire travel 
economy. Thailand saw 2.8 million Muslim visitors in that period which 
accounts for 10% of the total arrivals to the island destination.  

The Muslim travel market is forecasted to grow to 150 million visitors by 
2020 and 11% of the entire segment with a value projected to grow to $200 
billion.  

 “The MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index has today set 
a real precedent for the tourism industry,” said Fazal Bahardeen, CEO of 
CrescentRating & HalalTrip. 

“Not only is it the most in-depth research that we have undertaken so far 
on the fast-growing Muslim travel market, but has provided all 
stakeholders with some invaluable insight into how the halal-friendly 
tourism sector is growing and developing from a global perspective.” 

 “We are pleased to partner with CrescentRating to develop the Global 
Muslim Travel Index as we see it as an extension of our efforts in giving 
consumers ease of mind when travelling through our seamless payment 
solutions. Travel continues to be a core passion for consumers and we are 
confident the GMTI will prove to be a trusted resource for this important, 
fast-growing traveller segment,” said Matthew Driver, President, Southeast 
Asia, MasterCard. 

All 100 destinations in the GMTI were scored against a backdrop of criteria 
which included suitability as a family holiday destination, the level of 
services and facilities it provides, accommodation options, marketing 
initiatives as well as visitor arrivals. Each criterion was then weighted to 
make up the overall index score.  

Among the non-OIC destinations Singapore scored the highest Index score 
of 65.1 followed by Thailand at 59.2. 



GMTI40, which will be updated quarterly around the year, will track the 
average score of the top 20 OIC and non-OIC destinations and will form the 
key index to monitor the performance of the Muslim travel segment.  

The overall average score for 40 destinations (GMTI40) currently stands at 
56 while the overall average GMTI score for the complete 100 destinations 
is at 43.8.  From a regional perspective, Asia Pacific destinations lead with 
an average GMTI score of 54. 

 

The Top 10 non-OIC destinations of GMTI 2015  

RANK OVERALL  
GMTI 2015 

RANK 

DESTINATION SCORE 

1 9 Singapore 65.1 

2 20 Thailand 59.2 

3 25 United Kingdom 55.0 

4 30 South Africa 51.1 

5 31 France 48.2 

6 32 Belgium 47.5 

7 33 Hong Kong  47.5 

8 34 USA 47.3 

9 35 Spain 46.5 

10 36 Taiwan 46.2 

 

 

 

 

 



 

 

The Top 10 destinations of GMTI 2015  

OVERALL 
GMTI 2015 

RANK 
DESTINATION SCORE 

1 Malaysia 83.8 

2 Turkey 73.8 

3 United Arab 
Emirates 

72.1 

4 Saudi Arabia 71.3 

5 Qatar 68.2 

6 Indonesia 67.5 

7 Oman  66.7 

8 Jordan 66.4 

9 Singapore 65.1 

10 Morocco 64.4 

 

The full report is available here:  

http://gmti.crescentrating.com/mastercard-crescentrating-global-muslim-

travel-index-2015-gmti2015.html 
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Tel: +44 7971 735090  

Email: anas@crescentrating.com 

Hazel Hoo,  

Weber Shandwick,  

Tel: +603 6209 5209 

Email: hhoo@webershandwick.com   

 

Editor’s Notes 

About Crescentrating Pte Ltd 

CrescentRating is the world’s leading authority on halal-friendly travel. The 

company’s vision is to lead, innovate and drive this segment through 

practical and deliverable solutions in what is regarded today as one of the 

fastest growing segment in the tourism sector. The company uses insight, 

industry intelligence. lifestyle, behaviour and research on the needs of the 

Muslim traveller to deliver guidance on all aspects of halal-friendly travel 

to organisations across the globe.  

CrescentRating’s services now include rating & accreditation, research & 

consultancy, workshops & training, ranking & indices, event 

support/partnerships and content provisioning.  

Website: http://www.crescentrating.com 
Twitter: http://twitter.com/crescentrating 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/crescentrating 

 

About MasterCard  

 

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, is a technology company 

in the global payments industry. We operate the world’s fastest payments 

processing network, connecting consumers, financial institutions, 

merchants, governments and businesses in more than 210 destinations and 

territories. MasterCard’s products and solutions make everyday commerce 

activities – such as shopping, traveling, running a business and managing 

finances – easier, more secure and more efficient for everyone. Follow us 

on Twitter @MasterCardAP and @MasterCardNews, join the discussion 

mailto:anas@crescentrating.com
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on the Cashless Pioneers Blog and subscribe for the latest news on 

the Engagement Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขอา้งอิง: GMTI-001 

ช่วงเวลาท่ีจะเผยแพร่: วนัพุธท่ี 4 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. 

(เวลาทอ้งถ่ินสิงคโปร์) 
 

ประเทศไทยได้รับความนิยมอนัดับทีส่อง จากการส ารวจข้อมูลโดย มาสเตอร์การ์ด เครสเซนท์เรทติง้ 
ซึ่งให้ข้อมูลดัชนีการท่องเท่ียวของชาวมุสลิมท่ัวโลก ประจ าปี 2558 (MasterCard-

CrescentRating Global Muslim Travel Index 2015 หรือ GMTI 

2015) 

 
- ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดอนัดบัสองในกลุ่มประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศมุสลิมร

องจากประเทศสิงคโ์ปร์ 

- ในปี 2557 มีนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมมากกวา่ 2.8 ลา้นคนเดินทางเขา้มาในประเทศไทย  
- มาเลเซียได้รับความนิยมสงูสดุในกลุม่แหลง่ท่องเท่ียวประเทศมสุลิม ตามด้วย ตรุกี 

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอดุิอะราเบีย และกาตาร์ 

- จากขอ้มูลของ GMTI ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 20 ซึง่แซงหน้าประเทศมสุลิมหลายๆประเทศ 

- ในปี 2557 นกัทอ่งเท่ียวชาวมสุลิมกวา่ 108 ล้านคน ใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินกวา่ 145 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการทอ่งเท่ียว ซึง่เป็นท่ีคาดการวา่ในปี 

p
re

s
s
 i
n
fo

rm
a
ti
o
n

 

http://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/blog
http://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/subscribe/
http://newsroom.mastercard.com/asia-pacific


2563จ านวนนกัทอ่งเท่ียวดงักลา่วจะเพิ่มขึน้เป็น 150 ล้านคน 
และยอดการใช้จา่ยนีจ้ะเพิ่มขึน้ถึงสองแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

- หากตอ้งการเผยแพร่บทความน้ี สามารถน าลิงคข์องบทความ 
(http://news.mstr.cd/18EnjZk)  โพสตล์งบน ทวติเตอร์ของท่านไดเ้ลย 
พร้อมใส่ #GMTI2015 

ประเทศไทย – 4 มีนาคม 2558 

ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดอนัดบัสองในกลุ่มประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศมุสลิมจ
ากดชันีการท่องเท่ียวของชาวมสุลิมทัว่โลก (Global Muslim Travel Index) 

ขอ้มูลน้ีอา้งอิงจากผลการวิจยัท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด จากการส ารวจภายในภูมิภาค 

จากการส ารวจข้อมลูโดย มาสเตอร์การ์ด เครสเซนท์เรทติง้ 

ซึง่ให้ข้อมลูดชันีการท่องเท่ียวของชาวมสุลิมทัว่โลก ประจ าปี 2558 (MasterCard-

CrescentRating Global Muslim Travel Index 2015 หรือ GMTI 2015) 
พบวา่ ประเทศไทยน ามาเป็นอนัดบัสอง รองจากประเทศสิงคโปร์ 
ซึง่เป็นประเทศท่ีได้รับความนิยมในกลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีไมใ่ชม่สุลิม 

ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 20 ซึง่แซงหน้าประเทศมสุลิมหลายๆประเทศ 

มาเลเซียข้ึนช่ือวา่เป็นจุดหมายปลายทางท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัหน่ึงจากตลาดการท่องเท่ียวของชาวมุสลิม
ทัว่โลก ตามด้วย ตรุกี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอดุิอะราเบีย และกาตาร์ 

GMTI ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลเชิงลึกครอบคลุมถึง 100 จุดหมายปลายทาง 
ท าใหเ้กิดดชันีรวมโดยใช้ฐานเกณฑ์การชีว้ดัตา่งๆ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทข้อมลูเชิงลกึได้ถกูน ามาเปิดเผยสู่หนึง่ในภาคการท่องเท่ียวท่ีเตบิโตเร็วท่ีสดุในโ
ลกตอนนี ้

การส ารวจคร้ังน้ีจะมอบขอ้มูลอนัครบถว้นถึงมาตรฐานการวดัระดบัตามเกณฑ์การชีว้ดัท่ีส าคญัหลายอยา่งใ
หแ้ก่นกัท่องเท่ียว รัฐบาล ผูใ้หบ้ริการการท่องเท่ียวและนกัลงทนุ 
ซึง่จะท าให้กลุม่คนเหล่านีส้ามารถติดตามสภาพและการเตบิโตของหมวดหมูก่ารท่องเท่ียวได้  

ผลการส ารวจเผยวา่ ในปี 2557 ตลาดการท่องเท่ียวในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมสามารถท าเงินไดถึ้ง 
145 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวมสุลิมจ านวนทงัสิน้ 108 ล้านคน ซึง่ถือเป็น 

http://news.mstr.cd/18EnjZk


10% จากธุรกิจการทอ่งเท่ียวทัง้หมด และนกัทอ่งเท่ียวชาวมสุลิมจ านวน 2.8 

ล้านคนเดนิทางมาประเทศไทย ซึง่ถือเป็นจ านวน 10% 

ของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทัง้หมด 

จากตวัเลขดงักล่าวคาดการณ์ไดว้า่จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวมุสลิมจะเพิ่มข้ึนถึง 150 ลา้นคน ภายในปี 

2562 ซ่ึงคิดเป็น 11% ของธุรกิจท่องเท่ียวในภาพรวม 
และคาดการณ์วา่จะสามารถท าเงินเพิ่มข้ึนถึงสองแสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ  

ข้อมลูดชันีการท่องเท่ียวของชาวมสุลิมทัว่โลก “มาสเตอร์การ์ด เครสเซนท์เรทติง้ โกลบอล มสุลิม ทราเวล 
อินเด็กซ์ ได้ให้ข้อมลูท่ีเป็นแบบอยา่งอยา่งแท้จริงให้กบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว” ฟาซาล บาฮาร์ดีน    
ซีอีโอเครสเซนท์เรทติง้และฮาลาลทริป กล่าว 

“การส ารวจดงักล่าวไม่เพียงแค่ใหข้อ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัการเติบโตอยา่งรวดเร็วของตลาดการท่องเท่ียว 
แต่ยงัน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เร่ืองการเติบโตของการจดัการทอ่งเท่ียวท่ีถกูต้องตามหลกั 

ฮาลาลและพฒันาการจากมมุมองนานาชาติ ใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

“เรามีความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีไดร่้วมเป็นพนัธมิตรกบั เครสเซนท์เรทติง้ 

ในการจดัส ารวจดชันีการทอ่งเท่ียวของชาวมสุลิมทัว่โลก 
ซึง่เราถือวา่เป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้มอบประสบการณ์เหนือระดบัในการจบัจา่ยใช้สอยระหวา่งการท่องเท่ียว
อนัแสนสขุให้แก่ลกูค้าของมาสเตอร์การ์ดอยา่งกว้างขวางมากขึน้ 

การทอ่งเท่ียวถือเป็นไลฟ์สไตล์หลกัของผู้บริโภค และเรามัน่ใจวา่ ข้อมลูจาก GTMI 

นัน้สามารถเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือส าหรับธุรกิจการทอ่งเท่ียวท่ีก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว”         

แมทธิว ไดรฟ์เวอร์ ประธานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มาสเตอร์การ์ด กล่าว 

กวา่ 100 จุดหมายปลายทางจากการส ารวจของ GMTI ถูกประเมินจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมส าหรับวนัหยดุของครอบครัว คุณภาพการบริการและส่ิงอ านวยความสะดวก 
ตวัเลือกท่ีพกัอาศยั  รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดดว้ยเช่นกนั 

โดยปัจจยัดงักล่าวจะถูกประเมินเพื่อน าไปจดัล าดบัในคะแนนดชันีโดยรวม 

จากกลุ่มประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศมุสลิมทั้งหมด ประเทศสิงคโ์ปร์มีดชันีสูงสุดอยูท่ี่ 65.1 

และตามดว้ยประเทศไทยดว้ยดชันีท่ี 59.2  

ข้อมลูดชันีการท่องเท่ียวของชาวมสุลิม 40 ประเทศ ทัว่โลก (GMTI40) 

จะได้รับการอพัเดตเป็นประจ าทกุไตรมาส โดยรวบรวมคะแนนประเมินจากแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีติด 20 



อนัดบัแรก ในประเทศมสุลิม และประเทศท่ีไมใ่ชม่สุลิม 
จากนัน้จะท าการตัง้ดชันีหลกัเพ่ือสงัเกตความเคล่ือนไหวของการท่องเท่ียวในกลุม่ชาวมสุลิม 

คะแนนโดยรวมของประเทศมุสลิม 40 ประเทศ (GMTI40) ขณะปัจจุบนัน้ีอยูท่ี่ 56 คะแนน 

ในขณะท่ีคะแนนโดยรวมของดชันีการทอ่งเท่ียวของชาวมสุลิมทัว่โลก ใน 100 

จดุหมายปลายทางทัง้หมดอยูท่ี่ 43.8 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบในระดบัภมูิภาค 

แหลง่ทอ่งเท่ียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้น าอยูท่ี่ 54 คะแนน  

 

 

 

 

 

10 อนัดับจุดหมายปลายทาง ของนักท่องเทีย่วจากประเทศทีไ่ม่ใช่มุสลมิม 

จากดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก ประจ าปี 2558 

ล าดบั ล าดับ GMTI 2015 
โดยรวม 

จุดหมายปลายทาง คะแนน 

1 9 สิงคโปร์ 65.1 

2 20 ไทย 59.2 

3 25 สหราชอณาจกัร 55.0 

4 30 แอฟริกาใต ้ 51.1 

5 31 ฝร่ังเศส 48.2 

6 32 เบลเยยีม 47.5 

7 33 ฮ่องกง  47.5 

8 34 สหรัฐอเมริกา 47.3 

9 35 สเปน 46.5 



10 36 ไตห้วนั 46.2 

 

10 อันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยม จากดชันีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลก ประจ าปี 2558 

ล าดับ GMTI 2015 
โดยรวม 

จุดหมายปลายทาง คะแนน 

1 มาเลเซีย 83.8 

2 ตุรกี 73.8 

3 สาธารณรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 72.1 

4 ซาอดุิอะราเบยี 71.3 

5 กาตาร์ 68.2 

6 อินโดนีเซีย 67.5 

7 โอมาน 66.7 

8 จอร์แดน 66.4 

9 สิงคโปร์ 65.1 

10 โมร็อคโค 64.4 

 

สามารถท าการศึกษาขอ้มูลดชันีการท่องเท่ียวของชาวมุสลิมทัว่โลก ประจ าปี 2558 ไดท่ี้ 

http://gmti.crescentrating.com/mastercard-crescentrating-global-muslim-

travel-index-2015-gmti2015.html.  

### 

เกีย่วกบัเครสเซนท์เรทติง้ 

เครสเซนท์เรทติง้ คือผู้ให้บริการการจดัการทอ่งเท่ียวท่ีถกูต้องตามหลกั ฮาลาล ชัน้น าระดบัโลก โดยบริษัทมีวิสยัทศัน์ใน การเป็นผู้น า ผู้สร้างสรรค์ 

และผลกัดนัภาคการทอ่งเท่ียวของชาวมสุลมิ ด้วยกลยทุธ์การด าเนินงานท่ีเหมาะสมและรวดเร็ว 

ซึง่เป็นสองสิง่ที่จ าเป็นในธรุกิจการทอ่งเท่ียวท่ีเตบิโตอย่างรวดเร็วในทกุวนันี ้ บริษัทเครสเซนท์เรทติง้ได้ใช้ข้อมลูเบือ้งลกึ 

ความรู้ไหวพริบเฉพาะของธุรกิจนีไ้ลฟ์สไตล์ พฤตกิรรม และ 

ผลวิจยัตา่งๆของความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวชาวมสุลมิเพ่ือท่ีจะมอบค าแนะน ารอบด้านของการทอ่งเท่ียวถกูต้องตามหลกั ฮาลาล แก่ทกุๆ องค์กรทัว่โลก   

http://gmti.crescentrating.com/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-2015-gmti2015.html
http://gmti.crescentrating.com/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-2015-gmti2015.html


ปัจจุบนั บริการของเครสเซนทเ์รทติ้งประกอบไปดว้ย งานประเมินผลและใหก้ารรับรอง  งานบริการวิจยัและใหค้  าปรึกษา 

บริการจดัเวิร์คช็อปและฝึกอบรม  การจดัอนัดบัและดชันี  งานสนบัสนุนและสร้างพนัธมิตรในงานอีเวน้ทต์่างๆ และรวมถึงบริการสร้างคอนเทนตอี์กดว้ย 

เวบไซต์: http://www.crescentrating.com 

ทวติเตอร์: http://twitter.com/crescentrating 

ลงิค์อนิ: https://www.linkedin.com/company/crescentrating 

 
เก่ียวกับ มาสเตอร์การ์ด 
มาสเตอร์การ์ด (NYSE: MA) www.mastercard.com บริษัทชัน้น าด้านนวตักรรมและการช าระเงินระดบัโลก 

บริหารจดัการระบบช าระเงินท่ีรวดเร็วท่ีสดุในโลก เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภค สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางการค้า หน่วยราชการ และภาคธุรกิจกว่า 
012 ประเทศทัว่โลก ผลติภณัฑ์และโซลชูัน่ของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรร มเชิงพาณิชย์ทกุประเภท อาท ิ การจบัจ่ายซือ้ของ การเดนิทางทอ่งเท่ียว 

การเปิดธุรกิจ และการบริหารการเงินงา่ยดายขึน้ ปลอดภยัขึน้ และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  ข้อมลูเพิ่มเตมิของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ท่ีทวิตเตอร์ 

@MasterCardNews ร่วมพดูคยุกนัใน Cashless Conversations Blog หรือลงทะเบียนเพ่ือรับข่าวสารตา่งๆ จากเรา 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ท่ี  
เวเบอร์ แชนด์วิค (ยรไเรเะรป)  
อยัสร เพชรชาติ ,Apsorn@webershandwick.com , ext 174 
เอริก้า แคมย์เบลล์, ecampbell@webershandwick.com , ต่อ 850 
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