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TÓM TẮT 
Phần lớn công việc hiện tại của WWF tại Campuchia tập trung vào các khu vực rừng sinh thái trên 
cạn hạ lưu sông Mekong, bộ phận rừng trên cạn lớn nhất trải dài liên tục trong toàn bộ lục địa Đông 
Nam Á. WWF đã bắt tay vào một dự án phát triển du lịch sinh thái bảo tồn và các sáng kiến hợp tác 
với cộng đồng địa phương, với mục tiêu bảo vệ cảnh quan, tạo mới, các công việc thay thế cho 
người dân địa phương để thay cho săn bắn và khai thác gỗ thương mại đe dọa rừng. Dự án Khu 
hoang dã Srepok, nhằm mục đích: "khôi phục lại một quần thể phong phú các loài động vật có vú 
lớn trong khu vực hoang dã Srepok (SWA) thông qua cộng đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên và 
bằng cách phát triển du lịch sinh thái như một nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương". Trong 
đó, giá trị cao, du lịch sinh thái ít tác động đến động vật hoang dã đã được xác định là một phương 
tiện bảo đảm tương lai của các loài sinh vật và hệ sinh thái của chúng thông qua tạo ra nguồn tài 
chính cho các hoạt động bảo tồn, hỗ trợ sinh kế địa phương, và đảm bảo tính bền vững tài chính của 
khu vực được bảo vệ.  
Cộng đồng các bên liên quan xác định sự sẵn sàng của họ để hỗ trợ sự phát triển của du lịch sinh 
thái trong MPF, và cho rằng một số điều kiện đã được đáp ứng. Việc phân phối bình đẳng của tất cả 
các lợi ích phát sinh từ sự phát triển du lịch sinh thái được xem xét bởi cộng đồng cũng là yếu tố 
quan trọng. Hướng dẫn rõ ràng và cụ thể việc phân phối các lợi ích, chuyển trực tiếp cho cộng đồng 
và mục tiêu nhắm đến là đáp ứng nhu cầu, với cộng đồng giữ quyền kiểm soát sự tăng trưởng của 
du lịch trong khu vực của họ cho phép du lịch sinh thái trở thành nguồn thu tốt hơn và được xem 
như là phương tiện cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, năng lực của địa phương về 
du lịch sinh thái cần được xây dựng để đảm bảo rằng các cộng đồng nhận thức đầy đủ những khía 
cạnh tích cực và tiêu cực của du lịch, và nhu cầu bình đẳng trong phân phối lợi ích từ nguồn thu du 
lịch sinh thái sẽ là tối quan trọng để thành công. Đánh giá này cho thấy nhu cầu được xác định trong 
thị trường lưu trú cao cấp, trung cao và hoang dã ở Campuchia. Trong năm 2006, Campuchia đã 
đón nhận được 1.700.000 lượt khách quốc tế, nhiều trong số đó đã bay trực tiếp vào và ra khỏi Siem 
Reap mà không biết đến hoặc trải nghiệm giá trị khác của đất nước. Việc thiếu các sản phẩm du lịch 
và các điểm đến phù hợp ở Campuchia có nghĩa là khách du lịch ở lại trong một thời gian ngắn và 
tiếp tục với các điểm đến khác trong khu vực để đáp ứng nhu cầu khác và trải nghiệm, ví dụ như bãi 
biển, rừng, sắc tộc miền núi, ngày nghỉ yên tĩnh, vv… Giá trị lâu dài của MPF và SWA rất có ý 
nghĩa đối với khu vực, hàm chứa một tỷ lệ đáng kể môi trường sống không bị xáo trộn, những con 
sông có sức lôi cuốn về mặt thẩm mỹ, cảnh quan hoang dã và độc đáo, rừng, và động vật hoang 
dã . Điều này tạo ra một tiềm năng lớn để thu hút phân khúc cao cấp nhất của thị trường, sẵn sàng 
trả cho các đặc quyền khi được ở trong khu vực được bảo vệ. Để tối đa hóa sự thành công của du 
lịch sinh thái trong MPF, điều quan trọng là đảm bảo tiếp cận tiến trình công việc theo từng giai 
đoạn.  
Tất cả các giai đoạn thực hiện phải được xem xét trong tổng thể, có kế hoạch chiến lược tầm xa tiếp 
cận đến phát triển du lịch trong khu vực, mỗi một phần phát triển mới là một bước đi hợp lý của quá 
trình tiếp cận toàn diện. Cấu trúc của quá trình này nên được chia thành ba giai đoạn - Giai đoạn 1 
(cơ sở), giai đoạn 2 (chuẩn bị), và giai đoạn 3 (thực hiện). Ba giai đoạn được đề nghị để WWF là 
những bước cần thiết theo yêu cầu và đề cương các hoạt động liên quan mà WWF có thể thực hiện 
hoặc uỷ quyền. Một số bên liên quan (tổ chức và cơ quan) sẽ phải dành một lượng thời gian cố định 
trong các giai đoạn khác nhau để triển khai công việc tùy theo giai đoạn, hoạt động và hỗ trợ các 
yêu cầu.  
Giai đoạn 1 đặt nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái. Các hoạt động đề ra trong giai đoạn này 
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liên quan đến việc nâng cao nhận thức với cộng đồng và các bên liên quan, trong khi đó, việc chuẩn 
bị tất cả các thỏa thuận và hướng dẫn cần thiết đều phải được thiết lập trước khi du lịch sinh thái có 
thể triển khai. Điều này sẽ bao gồm hướng dẫn, giám sát và đánh giá chương trình, và xây dựng 
năng lực. Giai đoạn 2 là giai đoạn chuẩn bị, nơi cộng đồng và các MPF được tổ chức để thực hiện 
du lịch sinh thái. Điều này sẽ bao gồm tìm nguồn lao động cần thiết, cung cấp mục tiêu đào tạo và 
xây dựng năng lực hơn nữa, phát triển sản phẩm;  phát triển và thực hiện nguyên tắc chia sẻ lợi 
ích. Giai đoạn 3 là giai đoạn thực hiện mà tất cả các khía cạnh của hai giai đoạn trước đã được đưa 
vào hành động. Điều này sẽ bao gồm các hoạt động xây dựng các tour du lịch cuối cùng và các hoạt 
động, thiết lập mạng lưới và xây dựng sản phẩm du lịch. Có thể hình dung rằng mỗi giai đoạn sẽ 
cần khoảng 6-12 tháng để thực hiện phụ thuộc vào sự tiến bộ của cộng đồng, sẵn sàng của nguồn 
lực, sự huy động tài chính, cũng như bất kỳ đoán trước sự kiện. 
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1. GIỚI THIỆU 

1.1. Bối cảnh thực hiện 
Khu vực rừng sinh thái trên cạn hạ lưu sông Mekong bao gồm một khảm mở rừng khô, rừng bán 
thường xanh và ao hồ nhỏ và đồng cỏ ẩm ướt theo mùa, nuôi dưỡng hàng loạt các loài phụ thuộc sự 
biến thiên của môi trường sống (WWF). Những khu rừng này chứa đựng một số quần thể lớn các 
loài động vật không xương sống cuối cùng của khu vực Đông Nam Á nằm trong khu vực rừng nhiệt 
đới trên cạn, với một số loài hiện nay được IUCN đua vào danh sách bị đe dọa tuyệt chủng. Chúng 
bao gồm: voi châu Á, hổ, trâu rừng, voọc, chà vá chân, Bò tót của hươu ELD và báo hoa 
mai. Các khu rừng trên cạn cũng là nơi cư trú của một số loài chim bị đe dọa, đặc biệt là chim 
nước lớn và quần thể kền kền, các loài chính yếu bao gồm: cò quăm khổng lồ (hạc), cò quăm vai 
trắng, Sếu Sarus , Cò già Ấn độ, kền kền lưng trắng mỏ dài. Loài bò sát đặc biệt liên quan đến vùng 
này bao gồm: cá sấu Xiêm, rùa đầu mui vàng, Rùa thon dài, rùa hộp Đông Dương, và rủa vỏ mềm 
khổng lồ châu á. Trong khu vực đồng bằng phía Đông nơi mà Sông San,  Sông Kong và sông 
Srepok hợp lưu và trở thành một trong những nhánh sông lớn nhất và quan trọng nhất của dòng 
Mekong, nơi nuôi dưỡng các loài bị đe dọa như; cá heo Irrawaddy, cá trê khổng lồ  và gai khổng 
lồ (Tordoff et. al., 2005) . 
 
Phần lớn công việc hiện tại của WWF tại Campuchia tập trung vào các vùng rừng sinh thái trên cạn 
khu vực hạ lưu sông Mekong, khu vực rừng trên cạn lớn nhất và trải dài nhất của phần đất liện 
Đông Nam châu Á. WWF xác định các khu rừng Mondulkiri được bảo vệ  (MPF) như là ưu tiên cao 
trong quá trình đánh giá toàn diện về đa dạng sinh học được tiến hành từ năm 1999 đến năm 
2003. WWF sau đó đã phát triển các dự án Khu hoang dã Srepok (SWAP) - thành lập một khu bảo 
vệ tập trung rộng 370.000 ha vào năm 2003 với sự hỗ trợ tài chính từ WWF Hà Lan. Làm việc với 
các cộng đồng địa phương và chính quyền, WWF đang phát triển một dự án du lịch sinh thái mạo 
hiểm tương tự như những thành công của các khu bảo tồn động vật ở Nam Phi. Điều đó sẽ thu hút 
khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để xem chim, câu cá trên sông, lôi kéo các cuộc hành 
trình vào rừng để thấy sự ngoạn mục của động vật hoang dã. 
 
Trong thời gian gần đây, các mối đe dọa đến những cánh rừng trên cạn đã trở lên rộng lớn, liên tục, 
và đa dạng. Bao gồm khai thác quá mức hệ động thực vật (khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ (LSNG) 
sự thu thập, săn bắn, buôn bán động vật hoang dã, câu cá quá mức), lấn chiếm từ việc mở rộng nông 
nghiệp dẫn đến mất môi trường sống và suy thoái, định cư và phát triển cơ sở hạ tầng không có kế 
hoạch dẫn đến ngày càng tổn thất môi trường sống và ô nhiễm (hóa chất nông nghiệp). Những mối 
đe dọa tiềm ẩn do những nguyên nhân gián tiếp như nghèo đói và thiếu các cơ hội bền vững, và 
thiếu kinh phí của cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên thiên nhiên (Goodman, 
Conway và Timmins, 2003). 
 

1.2. Lý do 
Trong nỗ lực để bảo đảm kinh phí cần thiết cho Cục lâm nghiệp quản lý các khu bảo tồn trong 
tương lai, sự phát triển của du lịch sinh thái như một cơ chế tài chính đã được xác định. Kết quả là, 
WWF đã bắt tay vào một dự án phát triển bảo tồn và sáng kiến hợp tác  du lịch sinh thái với cộng 
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đồng địa phương, với mục tiêu bảo vệ cảnh quan, tạo mới các công việc thay thế cho người dân địa 
phương để thay cho săn bắn, buôn bán và khai thác gỗ đe dọa đến rừng (WWF). Dự án Khu hoang 
dã Srepok, nhằm mục đích:"khôi phục lại một quần thể lớn các loài động vật có vú trong khu vực 
hoang dã Srepok (SWA) thông qua cộng đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên và bằng cách phát 
triển du lịch sinh thái như một nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương". Mục tiêu và kết quả dự 
án là: 
i. Để cải thiện công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên thông qua tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng trong việc ra quyết định về tài nguyên thiên nhiên, và để đảm bảo tiếp cận và chia sẻ lợi 
ích của liên kết kinh tế;  
ii. Để khởi động các hoạt động du lịch sinh thái động vật hoang dã trong khu hoang dã Srepok và để 
cung cấp một mô hình cho sự phát triển của hoạt động du lịch sinh thái bền vững ở những nơi 
khác ở Campuchia;  
iii. Giám sát các loài chỉ thị dựa vào cộng đồng để theo dõi tiến trình phục hồi động vật hoang dã và 
báo cáo những nỗ lực quản lý tài nguyên thiên nhiên.  
iv. Để tăng số lượng động vật hoang dã của khu vực.  
Trong đó, du lịch sinh thái giá trị cao và ít tác động đến động vật hoang dã đã được xác 
định là một phương tiện bảo đảm tương lai của các loài sinh vật và hệ sinh thái của chúng thông 
qua tạo ra nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn, hỗ trợ sinh kế địa phương, và đảm bảo tính 
bền vững tài chính của khu vực được bảo tồn. Từ quan điểm du lịch sinh thái, sự đa dạng của môi 
trường sống tạo ra tiềm năng và nhiều cơ hội như: các đoàn câu cá, chèo thuyền, bắn chim, 
cưỡi voi sao, đi bộ đường mòn, xem thú 
(Goodman và cộng sự. al, 2003.). 
 
Nghiên cứu khả thi này tiếp theo một đánh giá tính khả thi trước đây của WWF tại tỉnh Mondulkiri 
do Schellhorn thực hiện (2003). Báo cáo trước đây về Phát triển Du lịch hoang dã tại khu vực rừng 
sinh thái trên cạn vùng Đông Bắc Campuchia có nhiều thông tin cơ bản cần thiết cho sự phát triển 
của du lịch sinh thái trong tỉnh. Bản báo cáo cũng cung cấp một số lựa chọn cho du lịch sinh thái 
trong khu vực, cũng như các bước thăm dò để bắt đầu quá trình phát triển. Nghiên cứu khả thi hiện 
tại sẽ không tái đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái trong tỉnh, mà là xây dựng dựa trên các khuyến 
nghị và thông tin được cung cấp trong bản đánh giá trước đó để phát triển du lịch sinh thái trong 
MPF. 
 
Theo kiểu nhà lều sinh thái và khu nghỉ mát safari ở châu Phi, WWF đã thiết lập các ý tưởng hết 
sức cơ động cho một nhà lều sinh thái có tính chất tương tự thiên nhiên ở MPF dựa trên giá trị cảnh 
quan, sự hiện diện của các loài động vật lớn, tại các vùng xa xôi và dễ phát hiện động vật hoang 
dã. Sự vắng mặt của một sản phẩm du lịch sinh thái có quy mô cân đối, tính thiên nhiên và đẳng 
cấp ở Campuchia, và sự thiếu hụt hiện nay của điểm tham quan được đầu tư và khu nghỉ 
mát ở Campuchia, có nghĩa là tồn tại một khoảng cách thực tế tới thị trường. Vì vậy, ý định của tài 
liệu này là tư vấn cho WWF như là tính khả thi của một nhà lều sinh thái  trong MPF, và đưa ra các 
bước rõ ràng để  WWF có thể đi đến mục tiêu. Do nghiên cứu khả thi trước đó vạch ra nhiều thông 
tin của tỉnh vì vậy nó sẽ không lặp đi lặp lại trong tài liệu này. 
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2. SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 
 
Để duy trì sự thành công và tính bền vững của du lịch sinh thái trong một cộng đồng, thật quan 
trọng để đảm bảo cho cộng đồng trở thành đại diện và bị thu hút, để đảm bảo một cảm giác sở hữu 
và trách nhiệm. Hiểu biết về thái độ của cộng đồng đối với sự phát triển và xác định cách làm như 
thế nào để du lịch sinh thái  có thể trở thành ưu tiên của cộng đồng, cho phép đề xuất sự phát triển 
thực tế hơn và dễ đạt kết quả hơn. Bản khái quát về các cộng đồng sống xung quanh các MPF được 
trình bày như bên dưới. Mục đích của việc này là xây dựng một bức tranh dựa trên các khía cạnh 
nhân khẩu học, văn hóa xã hội và kinh tế của các cộng đồng xung quanh MPF, để du lịch sinh thái 
có thể bắt đầu được dùng trong các ngữ cảnh. 
 

2.1 Thông tin cộng đồng 
Nhóm nghiên cứu của WWF đã tiến hành một cuộc điều tra ban đầu một cách nhanh chóng trong ba 
cụm cộng đồng. Nghiên cứu bao gồm các cuộc thảo luận nhóm tập trung ở 14 thôn, phỏng vấn 568 
hộ gia đình đại diện cho 43% tổng số hộ trong làng mẫu. Kết quả của cuộc điều tra kinh tế xã hội 
được thể hiện dưới đây (Maling, 2006). 
Các MPF nằm chủ yếu ở huyện Pech Chenda và huyện KonNheaek. Có tám xã nằm tiếp giáp với 
rừng được bảo vệ, với mục đích của cuộc điều tra kinh tế xã hội, đã được nhóm lại trong ba cụm 
phía Nam, Tây và cụm Bắc (xem bảng 2.1). 

 
Bảng 2.1: Ba cụm xã xung quanh các MPF 

Cụm/huyện/xã Thôn 
Cụm phí Nam - Huyện Pech Chenda 

Krang Teh  Krang Teh 
Pu Chrey  Mapaei Putang 

Cụm phí Tây-   Huyện Kaoh   Nheaek 
O Buon O Buon Leu 
Roya Roya 
Sokh Sant Klang Le; Ou Agnor 
Srae Huy Srae Huy; Chol 
Srae Sangkom Serei Rot 

Cụm phí Bắc-  Huyện Kaon   Nheaek 
Nang Khi Loek Peam Chi Miet; Nang  

Buo; Kaoh Moueleu;  
Kaoh Meul Krom 

2.1.1. Nhân khẩu học 
Dữ liệu nhân khẩu học và kinh tế  sau đây có nguồn gốc từ kết quả của cuộc điều tra kinh tế xã 
hội được thực hiện đối với các làng được lựa chọn xung quanh MPF (Maling, 2006). 
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Quy mô dân số 
Vào năm 2005, có khoảng 16.983 cá nhân bao gồm 3.542 gia đình ở tám xã trên MPF. Các xã với 
mức dân số cao nhất cũng như thấp nhất, được tìm thấy trong các cụm phương Tây. Tổng dân số 
trong ba cụm chiếm khoảng 36% tổng dân số Mondulkiritrong năm 2005. 
Dân tộc 
Mười một nhóm gồm dân cư trong ba cụm, xã Bunong có 45% dân số là người dân tộc thiểu 
số (cũng là xã đa dạng nhất với tám nhóm dân tộc khác nhau). Các nhóm lớn khác là Khmer(33%) 
và Lào (13%). 
Sự di trú 
Tỷ lệ di cư vào khu vực này rất chậm cho đến cách đây ba năm. Năm 2003 trở đi đã thấy sự nhập cư 
cao nhất tại thôn Bu Chri và thôn O Boun Leu - nơi mà 76% là dân nhập cư gần đây. Cụm phương 
Tây – nơi mà còn quỹ đất còn nhiều nhất, đã nhận được số lượng cao nhất của người di cư. 
Giáo dục 
Trong khi có các trường tiểu học ở tất cả các thôn, số liệu cho thấy một tình trạng thiếu phòng học 
và giáo viên ở vùng sâu vùng xa của cụm phía bắc và phía tây, do đó dẫn đến các lớp học đa cấp. 
Điều này và sự thiếu rõ ràng về quyền lợi của các bậc cha mẹ gửi con đến trường và thiếu khả năng 
tài chính, góp phần làm cho tỉ lệ biết chữ còn thấp tại tỉnh. 
 

2.1.2 Thông tin về kinh tế 
Nông nghiệp và đánh bắt cá 
Nuôi trồng và đánh bắt cá được coi là sinh kế chính của khu vực. Sản xuất nông nghiệp còn yếu, tuy 
nhiên, đòi hỏi những cải tiến trong ứng dụng và các công nghệ hiện tại như thủy lợi, hệ thống quản 
lý dịch hại rác thải, và giải quyết tình trạng thiếu lao động và dụng cụ nông nghiệp. Tất cả các trang 
trại có mưa, do đó cây trồng được thu hoạch mỗi năm một lần. Ngoài ra, đa số các hộ gia đình 
(92%) cũng tăng tỷ lệ cho tiêu dùng hoặc bán. Tất cả các cư dân thôn trong ba cụm tham gia vào 
câu cá, đặc biệt là những người gần gũi nhất với dòng suối chính hoặc sông Srepok. Ngoại trừ 19% 
những người trả lời tuyên bố đánh bắt cá là một hoạt động toàn thời gian, hầu hết là ngư dân bán 
thời gian phục vụ cho mục đích tiêu dùng gia đình. 
Sản phẩm rừng ngoài gỗ 
Hầu như tất cả các hộ gia đình được phỏng vấn (92%) thu thập các sản phẩm rừng hoặc để kinh 
doanh hoặc sử dụng hộ gia đình. Sản phẩm quan trọng nhất ngoài gỗ rừng thu được để tăng thêm 
thu nhập tiền mặt của họ  là nhựa, động vật hoang dã, mật ong, hoa lan và hạt Sleng. Rau dại và trái 
cây, gỗ làm nhiên liệu, tranh tre và gỗ xây dựng nhà ở là những sản phẩm khác được thu thập cho 
mục đích phi thương mại. Ngoài trang trại và các hoạt động sản xuất dựa trên nguồn tài nguyên, 
một số hộ gia đình cũng tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập khác theo hình thức buôn bán / 
kinh doanh trong thôn, cho thuê dịch vụ (có tay nghề lao động) hoặc làm việc thêm ở cả hai lĩnh 
vực lao động chính thức và không chính thức .  
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2.2. Hội thảo Du lịch sinh thái cấp tỉnh 
Hội thảo tập trung các bên liên quan đã được tiến hành tại Sen Monorom, tỉnh Mondulkiri vào ngày 
5 và 6 tháng 4 năm 2007. Hội thảo đã quy tụ được các bên liên quan của MPF để thảo luận về khả 
năng phát triển du lịch sinh thái. Tham dự các cuộc họp bao gồm Sở Du lịch, Cục lâm nghiệp, Sở 
Môi trường, Chính quyền tỉnh và đại diện cộng đồng xung quanh MPF. Mục đích của hội thảo là để 
các bên liên quan của MPF cùng ngồi lại để quyết định xem họ có muốn nhìn thấy du lịch sinh thái 
phát triển trong khu vực hay không, và làm thế nào tiếp tục phát triển loại hình này. Bằng cách đưa 
các bên liên quan đồng thuận trong những ưu tiên phát triển và quản lý, nó giúp họ phát triển du 
lịch sinh thái không chỉ trong phạm vi mục tiêu riêng của họ mà còn cả mục tiêu cho khu vực. 
 
Trong phần đầu tiên của hội thảo, phân tích SWOT (Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và thách thức) 
được tiến hành, theo đó người tham gia được chia thành hai nhóm để thảo luận về SWOTs cho phát 
triển du lịch sinh thái trong MPF (do số lượng nhỏ người tham gia mỗi nhóm có 2 chủ đề thảo 
luận). Sau thảo luận, mỗi người tham gia bình chọn trên những gì họ tin là các ưu tiên chính cho 
từng loại SWOT. Sau khi hoàn thành quá trình bỏ phiếu, ba yếu tố ưu tiên phổ biến nhất được lựa 
chọn như mô hình dưới đây (toàn SWOT tại Phụ lục 1). 
 
Điểm mạnh 
1. Động vật (khỉ,  bò rừng, voi, hổ) 
2. Môi trường sống của chim 
3. Sông Srepok và tác ghềnh 

Điểm yếu 
1. Thực thi pháp luật hạn chế / không hiệu quả 
2. Thiếu vốn, tài nguyên hoặc kiến thức 
3. Không có hướng dẫn, pháp luật du lịch sinh 
thái hoặc chính sách ở cấp quốc gia hoặc cấp 
tỉnh, không có kế hoạch du lịch sinh thái 

Cơ hội 
1. Hỗ trợ từ WWF và chính phủ 
2. Đường kết nối từ Snoul đến Sen Monorom 
được hoàn thành trong tương lai gần 
3. Khách du lịch nhiều hơn 

Mối đe dọa 
1. Săn bắn trái phép 
2. Lấy đất 
3. Khai thác trái phép 

 
Mục đích của phần thứ hai của hội thảo là để phát triển chiến lược cho du lịch sinh thái trong MPF. 
Điều này liên quan đến việc sử dụng một ma trận SWOT. Các ma trận SWOT được sử dụng làm cơ 
sở để đánh giá thế mạnh của khu vực và do đó nó được xem như một hướng dẫn trong việc xác định 
loại hình phát triển để theo đuổi, những điểm yếu và các mối đe dọa phải được khắc phục để tận 
dụng cơ hội phát triển. Dựa trên sự hiểu biết của họ về du lịch sinh thái, MPF, khu vực, người tham 
gia được yêu cầu xem xét những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa trong bối cảnh chiến 
lược phát triển du lịch sinh thái trong MPF. Năng lực của nhóm cản trở sự phát triển các chiến lược 
cụ thể, và kết quả cuối cùng từ quá trình này dẫn đến các khuyến nghị từ nhóm họ muốn nhìn thấy 
du lịch sinh thái phát triển như thế nào, và những gì họ cảm thấy cần thiết để tiến hành cho du lịch 
sinh thái để thành công. Nghiên cứu khả thi này là bước đầu tiên tham gia của cộng đồng vào du 
lịch sinh thái, các kết quả này sẽ là cơ sở nào đó để tiến hành thảo luận và tham vấn.   
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2.2.1. Kết quả của Hội thảo Du lịch sinh thái  
Trong khi chiến lược đầy đủ đã không được phát triển bởi nhóm, họ đã thực hiện một số khuyến 
nghị về việc họ muốn thấy du lịch sinh thái phát triển  như thế nào, và những gì cần phải tiến hành 
để du lịch sinh thái để thành công. Những khuyến nghị này có thể được nhóm lại thành ba loại 
chính: Du lịch sinh thái, cộng đồng, và Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên.  

2.2.1.1 Du lịch sinh thái 
Nguồn tài nguyên thiên nhiên là chìa khóa trung tâm để thành công của mọi loại hình phát triển du 
lịch, nó được xác định bởi các bên liên quan là tiến hành du lịch sinh thái thành công và duy trì tính 
bền vững, bảo vệ và bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên của MPF là ưu tiên cao nhất. Trong việc bảo 
vệ tài nguyên thiên nhiên, cộng đồng thường xuyên bị mất lợi ích nhất định, thường liên quan đến 
sự bất lực của cộng đồng để mở rộng hoặc khai thác tài nguyên hiện tại hoặc những cơ hội về nông 
nghiệp. Kết quả là, các hình thức thay thế của việc làm được xác định. Du lịch sinh thái có thể được 
sử dụng như một chiến lược bảo tồn và sinh kế thông qua một động lực kinh tế mạnh mẽ để bảo vệ 
môi trường du lịch. Sự thay đổi trong đời sống hiện tại của cộng đồng từ các hoạt động sinh kế bền 
vững cho du lịch sinh thái có thể tạo ra các hình thức bền vững hơn của việc làm như là cộng đồng 
được hưởng lợi từ hoạt động du lịch sinh thái và sẽ cảm thấy có trách nhiệm hơn để bảo vệ các 
nguồn tài nguyên của họ. Do đó điều quan trọng để hiểu làm thế nào cộng đồng sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên của họ và cách sử dụng và bảo vệ những nguồn tài nguyên ảnh hưởng đến sinh kế và 
bảo tồn. Sự hiểu biết này cho biết du lịch sinh thái có thể là một chiến lược khả thi để bổ sung sinh 
kế và bảo tồn tài nguyên. 
 
Nhằm tạo điều kiện về đời sống và thu nhập, các bên liên quan đã xem xét du lịch như nguồn cung 
cấp lợi ích kinh tế theo hình thức tăng thu nhập và giải quyết công ăn việc làm, và kết quả là cải 
thiện điều kiện xã hội có thể giúp cải thiện tình hình đói nghèo trong cộng đồng. Họ xác định được 
một số hoạt động sinh kế là kết quả từ du lịch sinh thái như thủ công mỹ nghệ và sản xuất nông 
nghiệp và cơ hội việc làm nói chung. Các nhóm tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết và khả năng liên 
kết nông nghiệp với du lịch. Điều quan trọng là nhận ra những khía cạnh khác của chuỗi cung ứng 
du lịch mà không bao gồm các điểm tham quan và có thể cung cấp một nguồn thu nhập cho cộng 
đồng. Hoạt động kinh tế trong nông nghiệp, chẳng hạn như nuôi cá, cho phép người dân nuôi trồng 
và bán cá cho các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ ngoài công chúng. Mối liên kết ngược từ du lịch 
với nông nghiệp có thể bao gồm chăn nuôi gia súc hoặc trồng các loại trái cây và rau đặc biệt theo 
yêu cầu của ngành công nghiệp, để bán cho các doanh nghiệp du lịch địa phương. Sự hỗ trợ cần 
thiết cho việc liên kết nông nghiệp với du lịch có thể được dưới hình thức đào tạo nông dân, tiếp 
cận thị trường, dễ chế biến, vận chuyển, cải tiến kỹ thuật canh tác, tiếp cận tài chính để bắt đầu sản 
xuất hoặc mở rộng, và tiếp cận nguồn vật liệu cần thiết cho sản xuất như: hạt giống , phân bón v.v.. 
Tỉnh Mondulkiri đón khoảng 11.800 khách nội địa trong năm 2006 (xem mục 3.1.1), điều này có vẻ 
như là một lựa chọn đặc biệt trong ngắn hạn cho sinh kế bền vững của nông dân địa phương. 
Cũng sẽ cần một đánh giá các lựa chọn thu nhập từ hoạt động sinh kế của cộng đồng, về mặt kỹ 
năng hiện tại có thể được chuyển giao cho du lịch, những hoạt động được tìm thấy như đan giỏ, dệt 
chiếu, thợ săn có kiến thức rộng lớn về động thực vật, giỏ cá, dệt lụa tơ tằm. Nếu du lịch sinh 
thái có thể cung cấp mức độ thu nhập cao hơn cho cộng đồng hoặc có hiệu quả có thể bổ sung 
các sinh kế hiện tại, thì điều này là minh chứng cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của họ. Thông 
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qua việc đạt được mức thu nhập cao hơn nhờ du lịch sinh thái, điều này cũng có thể cung 
cấp một động lực kinh tế mạnh mẽ để bảo vệ MPF. 
Các bên liên quan thể hiện sự thiếu hiểu biết về bản chất của ngành du lịch và khách du lịch cho 
thấy sự cần thiết của một chương trình nâng cao nhận thức về du lịch, kết hợp với xây dựng năng 
lực du lịch cho địa phương. Họ xác định rằng năng lực địa phương sẽ được yêu cầu trước khi du 
lịch sinh thái được triển khai trong khu vực, để bảo đảm rằng cộng đồng hoàn toàn nhận thức 
được tác động tích cực và tiêu cực phát sinh từ du lịch. Điều này bao gồm sự cần thiết của cộng 
đồng hiểu về khái niệm du lịch sinh thái, tác động của du lịch và khách du lịch lên các giá trị thiên 
nhiên và văn hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong tương lai của du lịch sinh thái 
trong MPF, khái niệm về cung và cầu, và những lợi ích mà có thể nhận được thông qua dự án và đối 
tác. 
Việc phân phối bình đẳng của tất cả các lợi ích phát sinh từ sự phát triển du lịch sinh 
thái trong MPF được xem là quan trọng. Lợi ích thu được từ du lịch phải đóng góp vào các mục 
tiêu của du lịch sinh thái, bảo tồn và phát triển cộng đồng. Hướng dẫn một cách dễ hiểu và xác 
định phân phối cho việc phân phối các lợi ích của du lịch sinh thái nhằm đảm bảo rằng lợi 
ích được chuyển trực tiếp cho cộng đồng, mục tiêu hướng đến những người cần và cộng đồng giữ 
lại quyền kiểm soát sự tăng trưởng của du lịch trong khu vực của họ. Khi các lợi ích tài chính của 
sự chi tiêu du lịch được lan rộng ra khắp cộng đồng bởi sự hợp tác xoay vòng, sử dụng trực 
tiếp các dịch vụ địa phương, hoặc chi phí phát sinh, du lịch sinh thái mang lại thu nhập tốt hơn 
và xem như là một phương tiện cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, khuyến kích sự 
tham gia của cộng đồng cũng được công nhận là quan trọng bởi các bên liên quan, như các khóa 
học đào tạo và tín dụng vi mô. 
Các bên liên quan cũng đã thấy được tầm quan trọng của việc thúc đẩy các MPF như một điểm 
đến cho du khách. Xúc tiến hiệu quả là điều kiện cần thiết để khuyến khích thăm 
viếng các MPF, để đảm bảo tính chính xác của thông tin và thông báo cho khách du lịch của 
nhiều cơ hội phù hợp về du lịch sinh thái. Những điểm thu hút  của MPF sẽ có tiềm năng phát 
triển thêm cho cả các hoạt động du lịch sinh thái trong nước và quốc tế. Khả năng xúc tiến các MPF 
như một điểm đến du lịch của Cộng đồng ở mức yếu. Tận dụng các dịch vụ của một nhà điều 
hành tour du lịch, tuy nhiên, để quảng bá, tổ chức, và tạo điều kiện cho rất nhiều khách du lịch có 
thể nâng cao tính bền vững của du lịch sinh thái ở các xã. Các nhà điều hành tiếp cận khách hàng và 
mạng lưới ngành công nghiệp du lịch, và thiết lập chiến lược marketing - xúc tiến giúp cho 
họ một lợi thế đáng kể so với các cộng đồng đang cố gắng tự làm điều đó. 
Cuối cùng, phải công nhận rằng sự phát triển của bản đề xuất về việc hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính đối với du lịch sinh thái lên WWF cần thiết cho các cộng đồng bắt đầu. Hỗ trợ tài chính 
và phi tài chính có thể được bắt nguồn từ chính quyền địa phương và quốc gia, các nhà tài trợ, các 
tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đối tác tư nhân để phát triển du lịch sinh thái. Điều này bao 
gồm các đề xuất phát triển về hỗ trợ tài chính cho du lịch sinh thái để trình cơ quan có liên quan và 
tổ chức, đề xuất phát triển sản phẩm mới được xác định phù hợp với cộng đồng (đường đi bộ, nhà 
dân, vv), đề nghị cho đào tạo liên quan đến các dịch vụ xác định trước như hướng dẫn, ngôn 
ngữ, đào tạo về môi trường, dịch vụ khách hàng, và đề xuất cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cần 
thiết cho các sản phẩm đã được xác định. 
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2.2.1.2 Cộng đồng 
Đại diện cộng đồng đã nêu vấn đề liên quan sự hiểu biết mơ hồ về quyền của các cộng đồng sống 
xung quanh các rừng được bảo vệ và làm thế nào ứng dụng nó để phát triển, thực thi pháp luật, 
vv… Sự nhấn mạnh của các bên liên quan về tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương và 
các ban ngành để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong những khu rừng được bảo vệ. Đặc 
biệt, việc trao quyền cho cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các ủy ban cộng 
đồng trong MPF được xem là một điểm yếu lớn của cộng đồng. Các cộng đồng phần lớn cảm thấy e 
ngại khi thực hiện các chức năng của Ủy ban NRM do những lợi ích to lớn được giao trong khu 
vực. Họ cũng đề nghị tăng cường sự an toàn, an ninh, trật tự xã hội trong khu vực. 
Các bên liên quan tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực và xây dựng năng lực địa phương 
không dành riêng cho du lịch, mà còn nâng cao nhận thức về các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
khu vực được bảo vệ (MPF). Qua tham khảo ý kiến dân làng xung quanh của MPF và thông qua các 
cuộc họp thôn, cộng đồng sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn về sự phát triển của du lịch sinh thái và bảo 
vệ tài nguyên thiên nhiên. Qua đó cũng thấy rằng việc tăng cường các nền văn hóa và truyền thống 
của cộng đồng bản địa là rất quan trọng phải thực hiện trước khi phát triển du lịch sinh thái. Cuối 
cùng, làm sạch đẹp các làng được xem là một bước quan trọng trong việc thu hút khách du lịch đến 
các làng, cũng như cải thiện vệ sinh cộng đồng địa phương.  

2.2.1.3 Quản lý tài nguyên 
Các vấn đề liên quan đến lấn đất và phá rừng bất hợp pháp/ đốn gỗ được các bên liên quan xem 
quan trọng đối với tính bền vững trong tương lai của MPF. Một vấn đề quan trọng được xác định là 
cần ngay lập tức tăng cường thực thi pháp luật về tài nguyên thiên nhiên của khu bảo vệ, để ngăn 
chặn các hoạt động bất hợp pháp. Nếu các nguồn tài nguyên thiên nhiên được giữ cho các thế hệ 
tương lai, cũng như cho sự phát triển của du lịch sinh thái, thì vấn đề của việc thực thi pháp luật 
"một cách mềm dẻo" là cần thiết để các cơ quan hữu quan xem xét. Các bên liên quan cũng nhận 
thấy rằng các nguồn lực được xác định cho du lịch du lịch sinh thái và gần các điểm tham quan hấp 
dẫn đòi hỏi thêm sự bảo vệ để đảm bảo chúng vẫn còn nguyên vẹn cho tương lai. Từ đây, cần phải 
nhấn mạnh sự cần thiết của những hiểu biết rõ ràng hơn về khuôn khổ pháp lý, trách nhiệm các bên 
liên quan và trao quyền cho các ủy ban cộng đồng để đảm bảo nguồn tài nguyên và sinh kế được 
bảo vệ.  
 
Đề xuất thêm để bảo vệ nguồn tài nguyên bao gồm việc thành lập một khu cộng đồng bảo vệ động 
vật hoang dã, và thiết lập mạng lưới cộng đồng Sông Srepok để bảo vệ tốt hơn các nguồn lực cũng 
như chia sẻ ý tưởng và thông tin về NRM và du lịch sinh thái. Vấn đề xây đập trên sông Srepok ở 
Việt Nam và ảnh hưởng này sẽ tác động đến cộng đồng đã được nhận thấy là một vấn đề quan trọng 
là cần giải quyết. Các bên liên quan đề nghị hợp tác với chính quyền Việt Nam về vấn đề chia sẻ tài 
nguyên nước.  
 

2.3. Kết luận  
Một vấn đề quan trọng phát sinh từ các hội thảo là việc lấn đất, chặt phá rừng, săn bắn động vật 
hoang dã bất hợp pháp tại biên giới của MPF đã ảnh hưởng đến tính bền vững và hiệu quả thu nhập 
trong dài hạn của cộng đồng từ du lịch. Phạm vi tác động và quản lý vấn đề này phụ thuộc vào khả 
năng chính quyền địa phương để giảm thiểu những tác động này, cho thấy sự cần thiết cho lãnh 
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đạo và hướng dẫn cho việc bảo tồn và phát triển du lịch, trước khi tiến hành du lịch trong khu 
vực. Bằng cách khuyến khích bảo vệ tài nguyên du lịch sinh thái, duy trì quyền sở hữu với khả năng 
bền vững cho tương lai, và xây dựng nhận thức trong cộng đồng tham gia, tình hình khai 
phá đất và buôn bán động vật hoang dã bắt đầu được giải quyết. 
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3. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG  & TÍNH KHẢ THI 

3.1. Xu hướng Công nghiệp 
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, tổng số 24 triệu lượt khách du lịch dự kiến sẽ đến Thái Lan, Lào, 
Campuchia và Việt Nam trong năm 2007, dự báo riêng Thái Lan sẽ đón 17.000.000 (WTO, 2007). 
Trong những năm gần đây đã có một bước ngoặt lịch sử trong dòng chảy của khách quốc tế trên 
khắp thế giới, khu vực Châu Á Thái Bình Dương vượt qua Bắc Mỹ trở thành điểm đến thứ hai sau 
châu Âu. Châu Á Thái Bình Dương chiếm 153.3 triệu lượt khách (trên 20% tổng lượt khách du lịch 
thế giới). Theo Hiệp hội Du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA), Châu Á và Thái Bình Dương 
được ghi nhận là sẽ tăng trưởng hơn 7% so với năm 2005, chủ yếu là do thị trường Đông Bắc Á đã 
tăng gần 10% hằng năm. Khu vực Thái Bình Dương và Nam Á tăng hơn 5% trong khi khu vực 
Đông Nam Á đã tăng gần 4% (PATA, 2006). Tiểu vùng Mê Kông (Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt 
Nam, Trung Quốc - tỉnh Vân Nam, Myanmar) chiếm 17.8 triệu lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 
14% tổng lượng khách quốc tế đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2004. Riêng một 
số nước trong khu vực ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong năm 2005, đáng chú ý: 
• Campuchia +44,0% 
• Macau SAR +25,9% 
• Lào +20% 
• Việt Nam +16,7% 

3.1.1. Lượt khách điển hình tại Campuchia 
Ngành du lịch Campuchia đã phát triển với tốc độ 20-30% / năm, làm cho nó trở thành một trong 
những lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất của đất nước. Việc quốc tế đánh giá cao Angkor như là một 
đích đến, cũng là kết quả của công cuộc xúc tiến chuyên sâu của chính phủ với chi phí của điểm 
tham quan khác. Campuchia hưởng lợi từ sự gần gũi với thị trường khu vực và dễ dàng có thể được 
kết hợp với các điểm đến du lịch ở các nước lân cận. Kết quả là các chương trình du lịch trọn gói 
trong khu vực kéo dài 2-4 ngày. Bốn thị trường chính đến Campuchia là: 
1. Các tour du lịch trung bình hoặc đường dài bao gồm các chương trình Campuchia là một điểm 
đến cùng với những điểm đến khác trong khu vực; 
2. Như là một chương trình bổ sung cho các điểm đến lân cận như Thái Lan 
3. Như một điểm đến duy nhất được bán trong khu vực; 
4. Như một điểm đến đường dài cho du khách du lịch độc lập (FITs). 
 
Du lịch Campuchia đã có một chặng đường phát triển nhanh chóng trong 10 năm qua. Năm 1994 
khi dữ liệu du lịch lần đầu tiên được ghi lại, Campuchia đã nhận được khoảng 200.000 lượt khách 
du lịch quốc tế. Trong năm 2006, Campuchia đã nhận được hơn 1,7 triệu du khách quốc tế - tăng 
20% so với con số năm của 2005 là 1,4 triệu người. Chỉ có hơn 1 triệu du khách đến bằng đường 
hàng không, chiếm 60% của tổng số khách quốc tế, trong đó khoảng 25% đã qua Sân bay quốc tế 
Phnom Penh và 35% đã qua Sân bay quốc tế Siem Reap. Mục đích chính của chuyến thăm là các kỳ 
nghỉ (79%). Phân tích theo nhóm đi du lịch trong năm 2006 là: FIT (59%), và tour du lịch nhóm 
(40%) (Bộ Du lịch, 2006). Mười thị trường dẫn đầu đến Campuchia được trình bày dưới đây. 

Bảng 3.1: Mười thị trường đến dẫn đầu trong năm 2006 
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2006 
Xếp hạng 2006 Lượt khách Tỷ trọng (%) Thay đổi (%) 

1 Korea 285,353 16.79 31.75% 
2 Japan 158,353 9.31  14.87% 
3 U.S.A 123,847 7.28  13.19% 
4 Taiwan 85,139 5.01  55.45% 
5 China 80,540 4.74  36.16% 
6 Vietnam 77,524 4.56  56.17% 
7 Malaysia 77,028 4.53  108.88% 
8 Thailand 76,953 4.53  20.94% 
9 United Kingdom 73,767 4.53  10.87% 
10 France 71,978 4.23  4.40% 

Nguồn: Bộ Du lịch, 2006 
Thời gian trung bình ở Campuchia là ngắn, do thiếu các sản phẩm có tổ chức, và được phản ánh 
trong bảng dưới đây. 

Bảng 3.2: Độ dài lưu lại trung bình của Khách độc lập và khách đoàn năm 2006 
Loại khách Phnom Penh (Ngày) Siem Reap (Ngày) 
Khách đoàn 2.04 3.52 
Khách độc lập 4.64 3.98 
Trug bình 3.34 3.75 

Nguồn: Bộ Du lịch, 2006 
 
Lượng khách đến ở bốn tỉnh phía đông bắc (Mondulkiri, Ratanakiri, Stung Treng, và Kratie) đã 
được tăng trưởng ở mức ổn định. Trong năm 2006, bốn tỉnh này đón được khoảng 32.707 khách du 
lịch quốc tế. Theo số liệu chính thức, số lượng khách quốc tế tại tỉnh Mondulkiri tăng từ 65 khách 
trong 1999 lên 395 du khách vào năm 2002. Với số liệu gần đây cho thấy 1.828 khách du lịch quốc 
tế và 11.831 khách du lịch trong nước đến với tỉnh này năm 2006 (Bộ Du lịch, 2006). 
Trong việc đánh giá tính khả thi của các khu vực rừng khô của phía đông bắc Campuchia, du lịch 
được dự đoán tăng trưởng đáng kể (Schellhorn, 2003). Nguồn cung du lịch xuyên biên giới là một 
yếu tố quan trọng trong dòng khách du lịch trên khắp khu vực này tại Campuchia. Việc mở các trạm 
kiểm soát biên giới với Lào và trong tương lai là Việt Nam sẽ tạo ra sự tăng trưởng đáng kể trong 
lưu lượng khách đến. Kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng, chủ yếu tập trung vào các tuyến đường và 
sân bay, cũng sẽ tăng phong trào du khách quanh khu vực này. 
 

3.1.2. Thị trường tại Campuchia 
Các phân đoạn thị trường tại Campuchia hiện đang có chủ yếu là tour du lịch đoàn trọn gói hoặc 
khách lẻ, tập trung xung quanh các điểm thu hút của Angkor Wat. Các tour du lịch đoàn trọn gói 
được thanh toán trước mức độ trung bình và lớn thường tập trung vào Siem Reap / Angkor Wat, 
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Phnom Penh và Sihanoukville là những điểm đến chính. Tổng quan về thị trường khách lẻ và đặc 
điểm của nó sẽ được đưa ra bên dưới. 
 

3.1.3. Thị trường khách lẻ - FIT 
Khách lẻ tạo ra gần 60% trong tổng lượng khách đến Campuchia trong năm 2006 (Bộ Du lịch, 
2006). Thị trường khách lẻ ở Campuchia nói chung là không phân đoạn cao. Phân khúc trung bình 
đang thống trị thị trường này, bao gồm khách ba-lô và bán khách lẻ từ trung bình đến cao cấp. 
Khách du lịch ba lô chủ yếu là trẻ tuổi với ngân sách thấp là phân khúc chủ đạo của thị trường 
khách lẻ này. Chỗ ở, chương trình du lịch và thực phẩm được mua vào thấp hơn quy mô, tuy nhiên 
thời gian lưu lại có xu hướng dài hơn nhóm khách du lịch trọn gói, do đó thu vào nhỏ hơn nhưng 
duy trì thu nhập vào một khu vực theo thời gian. Nhóm khách lẻ nhỏ được gọi là bán khách lẻ - một 
thị trường mới nổi tại Campuchia. Thông thường họ thuộc thị trường trung bình đến cao cấp và bao 
những người mua một loạt các sản phẩm và dịch vụ độc lập, nhưng yêu cầu dịch vụ của một nhà 
điều hành trong nước để làm phần còn lại. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, mua vé máy bay, nhưng 
sử dụng các dịch vụ của một nhà điều hành trong nước địa phương để cung cấp chỗ ở, du lịch, và 
giao thông vận tải, trong khi ở trong nước. 
 
Đối với các tour du lịch chuyên biệt hơn và khách lẻ, việc sử dụng các điểm đến thứ cấp như 
Battambang, Kampot và Kratie, mặc dù với số lượng nhỏ, là một đặc điểm phổ biến của mẫu du 
khách này. Lý do chính cho bỏ ngỏ các nguồn lực và các điểm đến của đất nước là sự vắng mặt của 
các sản phẩm du lịch khả thi để thay thế cho các dịch vụ hiện nay. Có tuy nhiên, một vài nhà khai 
thác chuyên nghiệp trong nước làm việc tại Campuchia đã cung cấp các tour du lịch đến những 
vùng xa xôi hẻo lánh hoặc các tour du lịch chuyên biệt theo nhu cầu của các nhóm du lịch (xem 
chim, thủ công mỹ nghệ). 
 
Trong khi mức độ dữ liệu chi tiết về các phân đoạn thị trường cụ thể và đặc điểm của họ không tồn 
tại ở Campuchia, việc giải thích ở trên là dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn về du lịch ở 
Campuchia, kết hợp với một số nghiên cứu khách đến được thực hiện trong bốn năm qua về du lịch 
sinh thái tại Campuchia . Một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt hơn các đặc điểm thị trường tại 
Campuchia sẽ được yêu cầu trong tương lai. Câu hỏi được trả lời sẽ bao gồm: Ai là nhà cung cấp 
cho thị trường khách lẻ cao cấp tại Campuchia và khu vực? Sản phẩm của họ là gì? Những dịch vụ 
được cung cấp? Ai cạnh tranh với họ? Đây có phải là loại thị trường tăng hoặc giảm ở Campuchia 
và khu vực? Kích cỡ của thị trường này ở Campuchia và khu vực là gì? Đâu là nguồn gốc của họ? 
Ngân sách? 
 

3.1.4. Ngành công nghiệp Resort 
Khu nghỉ mát tại khu vực Đông Nam Á đã trở nên nhiều hơn và tinh vi hơn trong việc cung cấp sản 
phẩm của họ trong vài năm qua. Từ khu nghỉ dưỡng spa để tĩnh tâm yoga, cuộc đi săn và chốn tĩnh 
lặng để ngồi thiền, loại phân khúc thị trường này đã khá phổ biến. Xu hướng trong khu vực là tập 
trung vào phân khúc cao cấp nhất của thị trường các khu nghỉ mát.  
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Thị trường khu nghỉ mát tại Campuchia được giới hạn đến Siem Reap và Sihanoukville. Trong khi 
thị trường bãi biển là điều hiển nhiên ở Sihanoukville, Siem Reap, khu du lịch đã không phát triển 
một chiến lược phân đoạn để phân biệt mình khỏi các đối thủ cạnh tranh của họ. Điều này phần lớn 
là do các khu du lịch ở SiemReap cung cấp một cái giường để ngủ chứ không phải là một kinh 
nghiệm hoặc kỳ nghỉ. Một lần nữa, dữ liệu về du lịch nghỉ mát tại Campuchia và khu vực không có 
sẵn, và do đó sẽ đòi hỏi một nghiên cứu sâu hơn nữa để đánh giá các yếu tố như: nước xuất xứ, 
động lực, thời gian ở lại, phân khúc thị trường, ngân sách, và kinh nghiệm cung cấp . 
 

Bảng 3.3: Xu hướng ngành Công nghiệp Resort – mức độ khu vực 
Sản phẩm 
chủ yếu 

Thể loại trải nghiệm Nội dung Khu vực chiếm ưu thế 

Spa Nghỉ ngơi thư giãn,  
Hồi xuân 

Thailand dẫn đầu khu vực về các 
khu nghỉ mát spa đổi mới và nó 
trở thành một sản phẩm rất phổ 
biến. Việt Nam thì đầy triển 
vọng trở lên phổ biến. Tất cả 
cung cấp dịch vụ điều trị rất đa 
dạng 

Thailand, Malaysia,  
Bali, India, Vietnam 

Sức khỏe Nghỉ ngơi thư giãn,  
Hồi xuân 

Kỳ nghỉ trọn vẹn tập trung vào 
giải độc, 
yoga, thiền... 

Thailand, Bali, India 

Trăng mật Sự riêng tư, lãng mạn Chương trình trọn gói như thể 
cuộc chạy trốn lãng mạn, nhấn 
mạnh các hoạt động mang tính 
than mật (ăn tối có thắp nến, đi 
bộ) 

Malaysia, Thailand,  
Bali, Maldives, Laos 
 
 

Sinh thái / 
tự nhiên 

Hoang dã,  
Xa xôi,  
Nghỉ ngơi thư giãn, thực 
vật/động vật, 
Thám hiểm 

Tập trung vào hoạt động thám 
hiểm  
Vượt thác bằng bè, xe đạp, hoạt 
động thám hiểm kết hợp với 
ngắm cuộc sống hoang dã. Phân 
khúc cao cấp tập trung vào 
những vùng xa xôi và nghỉ ngơi 
thư giãn 

Sabah, Borneo 
Sapa, Vietnam,  
Laos, 
Sarawak, Borneo 
Malaysia 
Thailand 

Biển/ đảo Nghỉ ngơi thư giãn, sự 
riêng tư, Sự yên tĩnh, 

Cung cấp tất cả các hoạt động 
trên biển, 
Hướng về sự trải nghiệm riêng 
tư 

Maldives, southern  
Thailand, central  
Vietnam, Malaysia,  
Philippines, India 

Gian hàng Thân mật, yên tĩnh,  
Riêng tư 

Một thị trường mới mẻ trong 
khu vực,  
Có một sự di chuyển ra khỏi các 

Thailand, Laos 
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khách sạn lớn và đoàn của họ 
 

3.2. Sản phẩm du lịch sinh thái MPF 
Sản phẩm du lịch bao gồm sự kết hợp của những điểm thu hút vật chất và văn hóa được đẩy mạnh, 
các loại hình trải nghiệm của du lịch, và các dịch vụ cần thiết để cung cấp. Một cuộc hội thảo được 
tiến hành vào tháng Bảy, 2006 tại tỉnh Kratie, bởi Cơ quan Phát triển SNV Hà Lan, thực hiện (trong 
một số hoạt động) kiểm kê, lập bản đồ, và đánh giá thực trạng các điểm tham quan du lịch sinh thái 
ở phía đông bắc Campuchia. Điều này đã được tiến hành như một bài tập nhóm - những người tham 
gia từ một trong các tỉnh phía Đông Bắc (bao gồm cả đại diện của WWF). Các bên liên quan từ các 
tỉnh được yêu cầu vẽ một bản đồ du lịch hiện nay của tỉnh mình, sau đó mỗi nhóm đánh giá các 
điểm tham quan du lịch sinh thái hiện tại và tiềm năng của họ dựa trên một tiêu chí thiết lập. Sau 
quá trình đánh giá, một số địa điểm được xác định là khu vực ưu tiên ở mỗi tỉnh. Một trong những 
địa điểm này là MPF.  
 
Những người tham gia xác định được một số sản phẩm giá trị cao trong MPF. Điều này bao gồm: 
giá trị cảnh quan (phong cảnh đa dạng), đa dạng sinh học, sự hiện diện của các loài động vật lớn, 
hiện diện của các loài động vật hoang dã, các hình thức thú vị của thực vật (ví dụ như rừng nhiệt đới 
thường xanh khô và bán), tính độc đáo của các loài, hoặc các yếu tố địa hình, chất lượng nguyên sơ 
các hệ sinh thái, cơ hội để bơi lội (bãi biển, hồ, thác nước), và môn thể thao tự nhiên khả năng (đi 
bè, lặn biển, leo núi) (SNV, 2006). Viết thăm địa điểm để các MPF xác nhận các sản phẩm này là 
chất lượng cao và có tầm quan trọng trong việc thu hút khách du lịch đến khu vực này. Những sản 
phẩm này và nhiều hơn nữa, và tiềm năng của họ để hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, sẽ cần phải 
được đánh giá sâu sắc hơn tập trung vào các bước cần thiết để thực hiện, thụ hưởng và các nhân tố 
của các hoạt động, và khả năng tác động tiêu cực.  
 
Trong khi một bản tóm tắt chi tiết của sản phẩm du lịch sinh thái (dựa trên các nguồn lực của khu 
vực và các bên liên quan và đánh giá thị trường) đã không được thực hiện cho các nghiên cứu này, 
các nguồn lực của MPF đã được đưa vào tính toán trong chuyến thăm thực địa, đánh giá tiềm năng 
để có một thị trường nhà lều sinh thái. Sự xa xôi, cảnh quan phong cảnh đẹp và sự hiện diện của 
động vật có vú lớn cung cấp một số hoạt động thuận lợi cho du lịch sinh thái. Các hoạt động và kinh 
nghiệm có thể bao gồm cơ hội để xem động vật hoang dã, tham gia các hoạt động như bơi xuồng, 
săn cá, chèo thuyền, ngắm chim, cưỡi voi, đi bộ đường mòn, spa, hay chỉ là thư giãn. Một cách dễ 
hiểu, sẽ có một khuynh hướng chủ yếu bán các kinh nghiệm du lịch sinh thái trong MPF như là một 
sự trải nghiệm về động vật hoang dã. Vì vậy, thay vì cung cấp một sự trải nghiệm động vật hoang 
dã như sản phẩm cốt lõi, cách tiếp cận có mục tiêu là để tập trung vào các nhà nghỉ  và MPF mang 
sự độc đáo, sang trọng, trải nghiệm hoang dã với tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp và xuất sắc nhất cũng 
như chất lượng của động vật hoang dã giải thích, không có tại bất cứ nơi nào ở Đông Nam Á. Hoạt 
động cụ thể là sẽ cùng với những kinh nghiệm chung của việc lưu trú tại các nhà nghỉ sẽ được xác 
định cụ thể hơn, là diễn ra sự phát triển của các nhà nghỉ.  
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3.3. Đối thủ cạnh tranh của MPF 
Có hai loại đối thủ cạnh tranh để xem xét: đối thủ cạnh tranh chính là người cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ mà tương tự về khách hàng mục tiêu, và đối thủ cạnh tranh thứ hai là những nhà cung cấp 
dịch vụ tương tự nhung khác thị trường mục tiêu. Cạnh tranh được xem xét trong bối cảnh nhà nghỉ 
sang trọng hoặc tương đương, hiện được cung cấp tại Campuchia và khu vực, đưa ra chỉ dẫn về 
cách thức một nhà lều sinh thái trong MPF có thể được đặt trong trạng thái của các đối thủ cạnh 
tranh hiện tại. Cạnh tranh cũng được xem xét trong bối cảnh của sự trải nghiệm. Khía cạnh chủ yếu 
đó là sự độc đáo và nguy nga của các MPF và nó cung cấp một sang trọng, độc đáo, trải nghiệm 
hoang dã với các cơ hội trải nghiệm xem động vật hoang dã không có sẵn ở những nơi khác ở 
Campuchia hoặc khu vực. Phân tích cạnh tranh trong điều kiện của đối thủ cạnh tranh chính và phụ 
giúp cho sự phát triển của một sản phẩm dộc đáo mà có thể thêm vào giá trị của điểm đên, đồng 
thời đảm bảo rằng sản phẩm mới cũng cạnh tranh và bền vững trong dài hạn.  
 
Hai bảng dưới đây chỉ ra trong một thời gian ngắn và rộng rãi một bộ phân tiêu biểu của những khu 
nghỉ dưỡng có sẵn trong khu vực. Giá được đưa ra cho mùa thấp điểm và cao điểm được áp dụng 
dựa trên năm dương lịch 2007. Trong giới hạn rất rộng, mùa cao thường mô tả như là từ ngày 01 
tháng 11 đến 30 Tháng 4, và mùa thấp điểm rơi vào từ ngày 01 tháng Năm đến 31 Tháng mười. Trừ 
trường hợp có quy định, mức giá các khu nghỉ mát đưa ra là dành cho giường đôi, với tiêu chuẩn 
đặc trưng của một khu nghỉ mát như điều hòa nhiệt độ, quán bar nhỏ, truyền hình vệ tinh, dụng cụ 
pha cà phê và trà, điện thoại quốc tế, quầy bán tour du lịch, hồ bơi, quầy bar, spa massage /, nhà 
hàng với nhiều món ăn, bàn du lịch, trung tâm kinh doanh, phòng tập thể dục. Mục tiêu của bảng 
đầu tiên là để hiển thị một loạt các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao có sẵn trong khu vực. Điều này 
có thể được coi là đối thủ cạnh tranh thứ hai, khi họ cung cấp dịch vụ tương tự (tức là mức độ hợp 
lý của sự sang trọng) nhưng không thu hút các loại khách hàng mục tiêu cho các MPF. Trong khi 
bảng này cung cấp mức giá thấp hơn đáng kể so với những đề xuất cho nhà lều sinh thái MPF, các 
mức giá của đưa ra một dấu hiệu cho thấy so sánh về thu hút phân khúc thấp hơn của thị trường 
khách sang trọng. Một khía cạnh cần thiết để được xem xét là việc sử dụng các khu nghỉ mát của 
người định cư ở nước ngoài sống ở cả Campuchia và khu vực tìm kiếm các cuộc tĩnh tâm ngắn. Các 
mức giá của nhóm này sẽ là tương tự như của bảng đầu tiên. Hơn nữa, một số những khu nghỉ 
dưỡng cao cấp đặc trưng không cung cấp một nơi hoang dã hoặc đưa ra sự trải nghiệm độc đáo, tuy 
nhiên giá phòng là một ví dụ của sự sẵn lòng của một người du lịch phải trả tiền cho một khách sạn 
hạng sang (dù tiêu chuẩn) trong khu vực. 
 
Mục đích của việc trình bày bảng thứ hai là để hiển thị các đối thủ cạnh tranh trong khu vực có thể 
nhà lều sinh thái sang trọng, cao cấp hoang dã trong SWA - đối thủ cạnh tranh chính người cung 
cấp sản phẩm và dịch vụ tương đương, cùng chung khách hàng mục tiêu. Các đặc điểm đặc trưng là 
cung cấp một sự trải nghiệm hoang giã cao cấp hoặc trải nghiệm tại một khu nghỉ mát cao cấp với 
mức gia cao hơn. 
 

Bảng 3. 4: Một số khu nghỉ mát sang trọng ở khu vực Đông Nam Á 
Giá ($USD/night) Khu nghỉ mát  

và vị trí 
Mô tả 

Mùa Mùa cao 
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thấp 
điểm 

điểm 

Maison Souvannaphoum  
Luang Prabang, Laos 
 

Tòa nhà mang kiến trúc thuộc địa Pháp, Một nơi lưu 
trú của gia đình hoàng gia, tọa lạc tại thị xã Luang 
Prabang. 
 

$84 
$96  
 

$165 
$177 

Victoria Angkor Resort & 
Spa 
Siem Reap, Campuchia 

Tọa lạc gần Khu vực di sản thế giới Angkor Wat. 
Khách sạn phong cách thuộc địa. 

$142 
$153 

 

Le Meridien Angkor 
Siem Reap, Campuchia 

Tọa lạc tại thị xã Siem Reap gần Khu vực di sản thế 
giới Angkor Wat 

$200 
$240 
 
 

$250 
$290 

La Residence d'Angkor 
Siem Reap, Campuchia 

Tọa lạc tại thị xã Siem Reap gần Khu vực di sản thế 
giới Angkor Wat 

$165 
$412 

 

Grand Hotel D'Angkor 
(Raffles) 
Siem Reap, Campuchia 

Bộ phận của tập đoàn khách sạn nổi tiếng Raffles. 
Tòa nhà khôi phục kiến trúc thuộc địa Pháp cổ. Tọa 
lạc tại thị xã Siem Reap gần Khu vực di sản thế giới 
Angkor Wat, 131 phòng 

$224 
$224 

$271 
$295 

Sofitel Royal Angkor Siem 
Reap, 
Campuchia 

Tọa lạc tại thị xã Siem Reap gần Khu vực di sản thế 
giới Angkor Wat 

$200 
$224 
 

 

Sokha Beach Resort 
Sihanoukville, 
Campuchia 

Khu nghỉ mát biển nổi tiếng nhất Cmabodia, đây là 
khu nghỉ mát sang trọng duy nhất tại Sihanoukville.  
Rất phổ biến với người nước ngoài sống tại địa 
phương và một vài người dân Campuchia 

$107 
$118 

$118 
$130 
 

Victoria Hoi An Resort  
Hoi An, Vietnam 

100 phòng Tọa lạc tại khu biển nghỉ mát Hội An, 
cách Đà nẵng 30 km về phí nam. Tiếp cận gần nhất 
với sân bay Đà Nẵng. gần với thành phố di sảnHội An 

$132 
$161 
$185 

 

Victoria Phan Thiet Resort  
Phan Thiet, Vietnam 

Tọa lạc tại vùng biển sơ khai tại Việt Nam, cách 
Tp.HCM 3,5 giờ di chuyển bằng đường bộ 

$110 
$126 
$150 

 

The River House Resort & 
Spa 
Chiang Rai, Thailand 

Náp mình trong một khu rừng mưa nhiệt đới nhìn ra 
thành phố Chiang Rai và song River Kok. 

$116 
$174 

 

The Chedi Phuket 
Phuket, Thailand 

108 nhà mái tranh  
Tọa lạc bên bờ biển 

$193 
$257 
$307 

 

The Chedi Chiang Mai, 52 phòng với sân trong riêng, lối vào với balcon nhìn $276 $386 
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Thailand ra sông và dãy nũi Mae Ping $382 $422 
 

Ana Mandara 
Nha Trang, Vietnam 

Tọa lạc trực tiếp trên bờ biển  20,000 mét vuông khu 
vườn nhiệt đới riêng nhìn ra biển, cách Tp.HCm 450 
km 
 68 phòng 

$253 
$318 

 

Bảng 3.5: Đối thủ cạnh tranh khu vực có tiềm năng du lịch sinh thái nhà nghỉ SWA 
 

Giá ($USD/night) Khu nghỉ mát  
và vị trí 

Mô tả 
Mùa 
thấp 
điểm 

Mùa cao 
điểm 

Evason Hideaway  
Nha Trang, Việt Nam 

Nằm trên Vịnh Ninh Vân - một bãi biển đẹp như 
tranh với màu trắng của các rạn san hô và những ngọn 
núi cao chót vót miền nhiệt đới. 32 biệt thự bãi biển 

$655 
$754 

$831 
$931 

Khu nghỉ mát Amanpuri 
Phuket, Thailand 

Tọa lạc trên bãi biển Pansea. 
40 gian hàng và 30 biệt thự Thái, tất cả đều có hồ bơi 
riêng, khu vực sinh hoạt và ăn uống 

$623 
$700 

$831 
$979 

Soneva Gili & Spa 
Maldives  

44 biệt thự sàn 
Biệt thự với phong cách kỹ thuật truyền thống từ 
nguyên liệu tự nhiên và ghế dài để nằm tắm nắng trên 
mặt nước và trên mái nhà, có phòng tắm ngoài trời, 
Ghế sofa và một trung tâm vui chơi giải trí cá nhân. 

$1,055 
$1,585 
$1,660 

$1,995 
$3,040 
$3,440 

Khu nghỉ mát Pangkor 
Laut 
Đảo Pangkor Laut, 
Malaysia 

Hòn đảo sở hữu tư nhân cách bờ biển phía Tây của 
Malaysia ba dặm với các khu rừng nhiệt đới và bao 
quanh bởi bãi biển vịnh nhỏ  
148 biệt thự sang trọng theo phong cách Malaysia 

$325 
$400 
$475 
$800 

 

Amansara 
Siem Reap, Campuchia 

12 phòng 
Mỗi phòng đều có hồ bơi cá nhân và tất cả các phòng 
được thiết kế tương tự đó là không gian mở. 

$959 
$1,182 

$1,262 
$1,036 

The Strand 
Yangon, Myanmar 

32 phòng 
Tất cả các phòng được trang bị với các phụ kiện và đồ 
đạc sang trọng với đầy đủ tiện nghi 

$450 
$525 
$900 

 

Amanusa 
Nusa Dua, Bali 

Nằm trên một sườn đồi với tầm nhìn hướng ra Ấn Độ 
Dương và núi Agung. 
35- căn hộ mái tranh với phòng tắm trũng trong nhà, 
vòi hoa sen ngoài trời, sân vườn, hồ bơi riêng và sân 
thượng. 

$700 
$900 
$1,100 
$1,500 

 

Amanwana  Khu cắm trại sang trọng vùng hoang dã bao quanh 
bởi rừng nhiệt đới, nằm trong khu bảo tồn của đảo 

$650  
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Đảo Moyo,  
Indonesia 

Moyo. 
Đảo là nhà của hươu, nai, heo rừng, khỉ khỉ, đại bàng 
biển, chim ưng biển. 
20 lều cao cấp  

$750 

Khu lưu trú Mahua Kothi 
Bang trung tâm Madhya 
Pradesh, Ấn Độ 

Nằm trong công viên quốc gia Bandhavgarh giữa các 
ngọn đồi và rừng nhiệt đới - một khu bảo tồn hổ 448 
km2 nổi tiếng với lượng lớn các động vật có vú: báo, 
báo chital, hươu Sambar, chó rừng, linh dương nilgai, 
heo rừng, linh dương chinkara, gấu lười, khỉ nâu, 
voọc phải đối mặt đen, rừng mèo, linh cẩu. 
12 lều cá nhân với sân riêng và các sàn bùn truyền 
thống. 

$600  

Aman-i-Khás 
Ấn Độ 

Khu cắm trại hoang dã nằm ở rìa của Vườn quốc gia 
Ranthambhore, Rajasthan, Ấn Độ. 
Công viên 400 km2 với cơ hội cho hổ đốm, báo, mèo 

rừng, giô ́ng me ̀o rừng bă ́c phi, linh cẩu, gấu lười, báo 

Chital và hươu Sambar, linh dương và linh dương và 
quá thừa loài chim. 
10 lều cao cấp theo phong cách Moghul. 

$825  

 

3.4. Khảo sát Công ty lữ hành  
Tổng cộng có tám công ty lữ hành trong nước đã được phỏng vấn ở Phnom Penh, để hiểu thêm về 
thị trường hiện nay ở Campuchia và tiềm năng du lịch sinh thái. Các nhà điều hành đã được chọn vì 
nguồn gốc của khách hàng của họ chủ yếu ở phía bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, cung cấp các tour du 
lịch độc đáo và kinh nghiệm khác hơn so với các dịch vụ điển hình. Trong số tám điều hành, bốn 
công ty hiện được cung cấp chương trình du lịch sinh thái và bốn công ty còn lại thì không. 

3.4.1. Chương trình du lịch sinh thái hiện đang được cung cấp 
Trong điều kiện của chương trình du lịch sinh thái hiện được cung cấp tại Campuchia, Rattanakiri, 
Mondulkiri và Siem Reap là điểm đến hàng đầu. Một công ty đã có một chương trình du lịch sinh 
thái mạnh tại chỗ trong 7 năm chủ yếu ở Rattanakiri (leo núi, cưỡi voi, tham quan các dân tộc miền 
núi, chèo thuyền), tuy nhiên gần đây đã bắt đầu đưa khách đến Mondulkiri (tham quan thác nước, 
thăm một ngôi làng địa phương). Chương trình du lịch sinh thái được cung cấp ở Siem Reap là đến 
Khu bảo tồn động vật hoang dã Prek Toal và Kampung Phluk, thăm các cộng đồng nghề cá của dự 
án. Một công ty khác đã cung cấp các tour du lịch dựa vào cộng đồng trong vài năm bao gồm có ở 
lại qua đêm trong khu trọ Yaklom, Rattanakiri. Họ cũng cung cấp dịch vụ ở nhà dân (homestays) 
trong làng ở ba tỉnh vài lần trong tháng. Trong khi không hoàn toàn là du lịch sinh thái, một công ty 
đã được cung cấp các chuyến đi mạo hiểm ở Campuchia trong 4-5 năm qua, liên quan đến leo núi 
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và cắm trại, và đi xe đạp du lịch tới Sihanoukville, Kampot, Kep, và Kampong Cham. Một danh 
sách các nhà điều hành được phỏng vấn được trình bày trong Phụ lục 3. 
 
Tần số của tất cả các chương trình du lịch sinh thái phụ thuộc nhiều vào mùa và thời tiết. Với đường 
vào khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa, và ở Rattanakiri các sân bay bị đóng cửa, điều đó làm cho 
các khu vực này rất không thể tiếp cận. Trong mùa cao điểm, một số công ty gửi khách đến 
Rattanakiri và Mondulkiri hai lần một tháng, trong khi những vùng có từ 5 đến 15 chuyến / tháng. 
Mùa thấp điểm sẽ thấy từ 5 đến 8 chuyến / tháng. 
 
Trong số những công ty cung cấp các sản phẩm trên, thị trường chính của họ là khách du lịch cao 
cấp từ Hà Lan, Đức, Tây Âu (các nước), Australia, Anh và Mỹ. Một công ty đã nhận xét rằng thời 
gian gần đây có gia tăng kinh doanh chương trình du lịch sinh thái cho người nước ngoài cư trú tại 
châu Á, trong khi những công ty khác đã nhận thấy một sự quan tâm ngày càng tăng từ phía khách 
hàng về việc tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên và các cộng đồng địa phương, do đó việc tình 
nguyện mở rộng giới thiệu các phần chuyến của họ, nơi mà khách hàng tình nguyện ở lại lâu hơn 3-
4 ngày. Các tour du lịch từ thiện kiểu mới gần đây đã tạo ra thu nhập nhiều cho cộng đồng ở Siem 
Reap. Bốn thị trường tạo hàng đầu sang Campuchia là các tour du lịch điển hình và nhóm lớn trả 
trước. Đặc biệt tại Siem Reap, loại nhóm thường được xem là gây phiền nhiễu và tác động đến có 
tác động đến những trải nghiệm khác về các ngôi chùa. Hầu hết các nhà khai thác đã có ác cảm với 
hoạt động của các nhóm du lịch lớn, như là xu hướng gia tăng tại Siem Reap, và do đó bằng cách 
cung cấp các gói nhóm nhỏ hoặc cá nhân, khách hàng của họ đang chuẩn bị để trả nhiều hơn cho 
các đặc quyền. Mức độ quan tâm chương trình du lịch sinh thái của của khách hàng các công ty là 
rất cao, với các tour du lịch may mặc thường xuyên được thực hiện cho khách hàng. 
 
Tất cả các công ty thúc đẩy chương trình du lịch sinh thái của họ và các sản phẩm khác bằng cách 
tham dự tất cả các chương trình triên lãm du lịch - thương mại lớn ở châu Âu và Mỹ, cũng như làm 
việc với một số đại lý du lịch và điều hành du lịch ở châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, một khách hàng 
của công ty cũng chủ yếu tìm hiểu về công ty của mình từ trang web. Hầu hết các nhà khai thác cảm 
thấy rằng sự quan tâm đến du lịch sinh thái tại Campuchia ngày càng tăng, ngày càng nhiều khách 
du lịch đang bắt đầu yêu cầu chương trình du lịch sinh thái. Nhận thức của người tiêu dùng về các 
tác động đến môi trường cao hơn, hình thức chương trình du lịch đoàn bằng xe bus đang mất đi sự 
phổ biến của chúng, nhiều tour du lịch chuyên biệt hơn, khách du lịch ngày càng quan tâm đến việc 
được tham gia cả vào môi trường và cộng đồng mà họ đến thăm. Đối với các chương trình du lịch 
sinh thái hiện được cung cấp bởi nhà khai thác, hầu hết khách hàng rất hài lòng với chương trình du 
lịch sinh thái ở Campuchia như thể họ tìm thấy một kinh nghiệm độc đáo trong chuyến đi của họ. 
Sự bất mãn thường phát sinh từ sự thiếu hoặc chất lượng của các phương tiện, chẳng hạn như tàu 
hoặc khách sạn cũ, thay vì sự trải nghiệm chương trình du lịch sinh thái, mà là một xu hướng tích 
cực và đáng khích lệ. 
Trong số những công ty không cung cấp chương trình du lịch sinh thái, sản phẩm chính được cung 
cấp là di sản văn hóa và các ngôi chùa, một chương trình du lịch điển hình được cung cấp bởi tất cả 
các nhà khai thác ở Campuchia. Một công ty kết luận rằng số lượng nhỏ các yêu cầu của khách 
hàng về chương trình du lịch sinh thái là kết quả của độ tuổi của khách hàng, những người quan tâm 
nhiều đến sự  thoải mái của tour du lịch cao cấp đến các điểm tham quan văn hóa. Điều này cho 
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thấy một nhận thức sai lầm của các nhà khai thác Campuchia, tất cả du lịch sinh thái là ngân sách, 
khó khăn, và khó chịu. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy sự hiện diện của một phân khúc thị trường 
cao hơn tìm kiếm sự thoải mái và sang trọng. Trong số những công ty không cung cấp chương trình 
du lịch sinh thái, họ xác định rằng du lịch sinh thái đã trở nên phổ biến trong khu vực, tuy nhiên sản 
phẩm cung cấp hiện tại ở Campuchia là nhỏ do thiếu các sản phẩm có tổ chức. Một số nhà khai thác 
cảm thấy rằng hiện tại ngành công nghiệp du lịch sinh thái thực sự không tồn tại ở Campuchia, về 
các sản phẩm có tổ chức, điều hành thích hợp, và chiến lược xây dựng thương hiệu và tiếp thị. Thay 
vào trạng thái hiện tại của du lịch sinh thái của quốc gia là giới hạn cho các nhóm du lịch thường 
xuyên đi du lịch với mục đích chuyên biệt hoặc khác ba-lô đến điểm đến xa xôi. Hơn nữa, nếu 
Campuchia đã có nhiều khách du lịch để cung cấp về các sản phẩm du lịch sinh thái, nhu cầu cũng 
sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Cơ sở hạ tầng nghèo tại các điểm đến cũng có nghĩa rằng các nhà điều 
hành - những người thúc đẩy Rattanakiri và Mondulkiri như là một điểm đến du lịch sinh thái, 
thường tìm thấy sự khó khăn khi bán. 

3.4.2. Quan tâm đến hoạt động du lịch sinh thái trong tương lai 
Tất cả các nhà khai thác tỏ ý muốn mở rộng sản phẩm du lịch sinh thái sẽ cung cấp trong tương lai - 
một thị trường đang phát triển ở Campuchia, việc tăng nhu cầu cho du lịch sinh thái, và mức độ 
quan tâm cao đối với các chương trình du lịch sinh thái là tất cả lý do tại sao các nhà khai thác hiện 
tại muốn mở rộng sản phẩm của họ. Một nhà điều hành bày tỏ sự cần thiết để Campuchia đạt được 
mức tương tự như Thái Lan, nơi các nhà khai thác thị trường ngách tồn tại cho kênh khách du lịch 
chuyên biệt từ các nước khác. Một công ty khác hiện đang thực hiện một chương trình du lịch sinh 
thái cho các văn phòng của họ tại  Campuchia, sau khi một chương trình du lịch sinh thái thành 
công tại Lào. Một nhà điều hành khác đã không chắc chắn về những ý tưởng cụ thể để mở rộng, tuy 
nhiên vẫn giữ mối quan tâm nếu có cơ hội trình bày. Hơn nữa, một số nhà khai thác cảm thấy rằng 
bởi chương trình du lịch sinh thái cung cấp, điểm nhấn mạnh được đưa ra các bộ phận ít được biết 
đến hơn của Campuchia và không chỉ có Angkor Wat, mà sẽ cho phép họ cung cấp một gói đa dạng 
hơn và tăng thời gian lưu trú. 
 
Các nhà khai thác được hỏi liệu họ sẽ xem xét việc mở rộng sản phẩm du lịch sinh thái hiện tại của 
họ để bao gồm các sản phẩm khác như hướng dẫn cộng đồng, cộng đồng thực hiện tour du lịch, đầu 
tư nhà nghỉ, nhà dân, vv Một số nhà khai thác cảm thấy rằng điều quan trọng là đầu tư vào các 
nguồn lực địa phương, như thuê người dân địa phương và hướng dẫn viên địa phương, đã liên kết 
với một số sản phẩm dựa vào cộng đồng, được quan tâm hơn nữa trong việc kết nối với các dịch vụ 
thích hợp hoặc các cơ hội khác. Một số doanh nghiệp bày tỏ rằng thực chất hoạt động của họ (nói 
chung là nhỏ với sự giới hạn thời gian và tiền bạc), hạn chế họ trong việc mở rộng, dù vậy khả năng 
cũng không hẳn bị loại trừ vì nếu những cơ hội là có sẵn. Khi được hỏi liệu các nhà khai thác sẽ yêu 
cầu một đối tác để mở rộng sản phẩm du lịch sinh thái của họ, hầu như tất cả đều đề cập đến tầm 
quan trọng của việc làm ăn với một đối tác. Các nhà khai thác chủ yếu nhận thấy rằng một đối tác sẽ 
giúp thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhà cung cấp và / hoặc cơ hội, và một đối tác tốt sẽ cung cấp 
tất cả các cơ sở ở địa điểm, chẳng hạn như hướng dẫn viên, nhà ở, vận chuyển, vv 
 
Những nhà khai thác hiện tại không cung cấp chương trình du lịch sinh thái, đã có mức quan tâm 
cao đến việc cung cấp các tour du lịch như vậy trong tương lai. Lý do cho điều này bao gồm độ dài 
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thời gian lưu trú của du khách tại Campuchia vì vậy tạo thu nhập cho việc kinh doanh, sự gia tăng 
hiểu biết của khách hàng và đất nước được đánh giá cao (điều đó giúp cho du khách quay trở lại), 
cũng như cung cấp cơ hội cho người dân địa phương kiếm thu nhập từ du lịch. Một nhà điều hành 
tin rằng Campuchia có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái nếu như nó có nhiều sản phẩm hơn 
để cung cấp khách du lịch - một vấn đề rất phổ biến mà cả nhà khai thác và du khách phải đối mặt. 
Độ dài lưu trú hiện nay tại Campuchia có giới hạn ít hơn 6 ngày và điều này giới hạn các hành trình 
điển hình đến Siem Reap và Phnom Penh. Lý do chính của việc lưu trú ngắn như vậy là không có 
sản phẩm được tổ chức và các điểm đến, sự than phiền phổ biến của cả khách sạn và nhà khai thác ở 
Campuchia. Vì vậy, để phát triển các sản phẩm - dịch vụ du lịch hơn nữa, các nhà khai thác được 
yêu cầu những gì họ sẽ cần để tạo ra một sản phẩm su lịch sinh thái cho khách hàng của họ. Cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là cơ sở lưu trú cao cấp, là phản ứng phổ biến nhất của tất cả các nhà khai thác. 
Phản ứng khác bao gồm hướng dẫn viên được đào tạo tốt hơn, vận chuyển, khả năng tiếp cận, 
đường giao thông, các cơ sở du lịch, và một môi trường an toàn. 
 
Tất cả các nhà khai thác đã bày tỏ sự cần thiết của đối tác, liệu chính phủ, cộng đồng hoặc khu vực 
tư nhân khác có hỗ trợ trong việc tạo ra một sản phẩm du lịch sinh thái hay không. Các nhà khai 
thác đòi hỏi một tiêu chuẩn cao về tính chuyên nghiệp vì khách hàng của họ chủ yếu là cao cấp và 
do đó phải trả rất nhiều và kỳ vọng một tiêu chuẩn dịch vụ cao. Do đó, các đối tác rất cần thiết để có 
thể cung cấp dịch vụ và tiện nghi phù hợp tại vị trí đã chọn. 
 
Với động lực cao độ của các nhà khai thác để tạo chương trình du lịch sinh thái như một phần của 
hành trình hiện tại của họ, chủ yếu là vì nó tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa 
phương, giúp phát triển cộng đồng, và dạy người dân địa phương làm thế nào để bảo vệ môi trường 
của họ. Một nhà điều hành hoạt động hơn 10 năm tại Campuchia, là động lực cung cấp chương trình 
du lịch sinh thái nhằm thể hiện vẻ đẹp và sự kỳ diệu của đất nước. 

3.4.3. Quan tâm đến đầu tư tài chính trong du lịch sinh thái  
Các nhà khai thác được yêu cầu đăng ký mức độ quan tâm về đầu tư tài chính vào một liên doanh 
du lịch sinh thái tại Mondulkiri. Ba trong tám nhà điều hành thể hiện một mức độ quan tâm cao khi 
họ nhìn thấy phân khúc này của thị trường đang phát triển và có thể thấy được lợi ích của đầu tư. 
Tuy nhiên, vấn đề thiếu cơ sở hạ tầng hiện tại và các tiện nghi cần phải được giải quyết trước khi họ 
có thể đầu tư trong khu vực. Trong số những người không muốn đầu tư, lý do chủ yếu là khả năng 
tiếp cận. Những khó khăn trong việc du lịch đến Mondulkiri, cùng với thời gian chuyến đi dài, đã 
cảm thấy là một trở ngại cho hoạt động và mức độ phổ biến của khu vực. Một số doanh nghiệp bày 
tỏ sự quan tâm giới hạn bởi khách hàng trong chuyến đi đến Mondulkiri, tuy nhiên sự thiếu quan 
tâm phần lớn là do thiếu kiến thức, và quảng bá về Mondulkiri. Nếu khu vực này để trở thành mục 
tiêu của chiến lược quảng bá của Chính phủ và các nhà điều hành tư nhân với sự quan tâm và mong 
muốn sẽ phát triển khu vực. 
 
Khi được hỏi sự an toàn của môi trường đầu tư trong ngành du lịch Campuchia như thế nào, tất cả 
đều cảm thấy tự tin rằng đầu tư an toàn và sẽ được cải thiện. Có thể nhận thấy rằng các khoản đầu 
tư nghiên cứu không đúng cách là vấn đề lớn nhất đối với an toàn đầu tư tại Campuchia. Các nhà 
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khai thác được yêu cầu những gì họ sẽ yêu cầu để khuyến khích họ đầu tư vào một liên doanh du 
lịch sinh thái tại Campuchia. Câu trả lời bao gồm: 
• đối tác đáng tin cậy và mối liên hệ tốt 
• các phương tiện phù hợp 
• một mạng lưới du lịch sinh thái quốc gia về điều hành du lịch và đại lý du lịch 
• sự đa dạng các sản phẩm thú vị được cung cấp 
• chất lượng tuyệt vời của sản phẩm và dịch vụ. 
 
Các hình thức đầu tư mà các nhà khai thác quan tâm là sự điều hành du lịch, khách sạn sang trọng, 
và đầu tư tiếp thị cấp quốc gia. Quy định hoặc thoả thuận yêu cầu của các nhà khai thác trước khi 
đầu tư bao gồm một đầu tư nhỏ với một đối tác tư nhân nhỏ (tức là không có chuỗi đa phương như 
Hilton, Intercontinental), một cơ cấu tốt, một mức độ kiểm soát, và các thoả thuận bằng văn bản của 
tất cả những thứ có liên quan với các hoạt động 

3.4.4. Điểm yếu hiện tại của ngành Du lịch 
Bốn điểm yếu xác định là phổ biến nhất  của ngành du lịch tại Campuchia là:  
1. thiếu sự phát triển, chất lượng sản phẩm, các điểm đến và các nhà cung cấp.  
2. thiếu cơ sở hạ tầng (đường giao thông, cơ sở vật chất)  
3. nguồn nhân lực và thiếu chuyên nghiệp  
4. thiếu sự tiếp thị của chính phủ, thiếu phương tiện quảng cáo, không có xúc tiến phối hợp hình ảnh 
Campuchia ở nước ngoài, một hình ảnh đen tối (bạo động lịch sử và chỉ có Angkor Wat) như là 
một kết quả của việc xúc tiến còn hạn chế. 
 
Các nhà khai thác nhận thấy rằng tất cả những lý do này làm giảm khả năng thu hút nhiều hơn nữa 
các thị trường cao cấp từ Châu Âu, Úc và Mỹ. Trong điều kiện của các cộng đồng địa phương, sự 
thiếu hiểu biết về du lịch và du lịch sinh thái của cộng đồng: làm thế nào để chăm sóc các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường sống của họ và biến chúng thành các điểm tham quan du 
lịch, và làm thế nào họ có thể hưởng lợi từ du lịch sinh thái được cho là đang làm suy yếu ngành 
công nghiệp. 
 
Thiếu các sản phẩm du lịch và thiếu cán bộ có trình độ được coi là điểm yếu chính của các doanh 
nghiệp gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hoạt động hằng ngày. Sự thiếu quan tâm trong 
trong việc tìm kiếm các điểm khác ở Campuchia là do kết quả của việc sản phẩm chưa được phát 
triển như là giới hạn địa điểm khách du lịch đến. Khách hàng cao cấp né tránh đến 
Campuchia do những hạn chế dịch vụ và cơ sở hạ tầng. Như hầu hết các nhà khai thác chuyên về du 
lịch cao cấp, thiếu cơ sở lưu trú cao cấp tại các điểm đến khác có nghĩa là công ty không 
thể gửi các khách hàng đến đó. Việc thiếu cơ sở hạ tầng được xây dựng làm cho nó dễ dàng 
hơn để xúc tiến các điểm đến khác, như các nhà khai thác nhận thấy khó khăn để tổ chức các 
chuyến đi đường bộ khi cơ sở hạ tầng quá nghèo nàn. Không có đủ nhân viên có trình độ cũng được 
xác định là điểm ức chế khả năng mở rộng kinh doanh, bao gồm cả sự bất lực của người dân địa 
phương tham gia do thiếu hiểu biết về du lịch sinh thái và hoạt động của nó.Trong khi một nhà khai 
thác nhận thấy rằng những điểm yếu này không ngăn cản họ mở rộng, tuy nhiên họ đang thận 
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trọng về mở rộng - dành thời gian và tiền bạc vào nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ sự mở 
rộng. 
 
Đề xuất của các nhà khai thác để cải thiện những điểm yếu hiện nay bao gồm cải thiện giáo dục phổ 
thông, đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực, cải thiện các nỗ lực quảng cáo hiện hành của 
Campuchia, phát triển các dự án du lịch sinh thái và giáo dục của các cộng đồng địa phương về việc 
chuyển tài sản của họ vào các điểm tham quan du lịch (tức là dân làng không hiểu rằng voi là điểm 
thu hút khách du lịch). Một công ty đã đào tạo 40 hướng dẫn viên / năm ở Siem Reap dường như họ 
thấy rằng đầu tư vào con người như là nguồn đầu tư chính cho công ty. Các nhà khai thác cảm thấy 
rằng sự cần thiết, quan tâm, gữi lại phân khúc thị trường cao cấp, bằng cách cung cấp cơ sở lưu trú 
sang trọng với các tour du lịch trong môi trường tự nhiên xung quanh. 
 
 

3.4.5. Tiến về phía trước với du lịch sinh thái 
Các nhà khai thác được hỏi ý kiến về những bước đầu tiên, nếu du lịch sinh thái đã được bắt đầu 
phát triển ngày hôm nay tại Mondulkiri. Phản ứng phổ biến nhất là xác định đúng sản phẩm theo 
nhu cầu thị trường, làm rõ liệu nó có thể phát triển và bền vững, và sau đó phát triển nó cho khách 
hàng. Một phản ứng phổ biến là đảm bảo rằng các cộng đồng địa phương đã được đào tạo về các tác 
động của du lịch sinh thái, nhu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, và nhu cầu của khách hàng quốc 
tế, trong khi đảm bảo rằng các cơ chế đã được thiết lập tại chỗ để đảm bảo lợi ích từ du lịch sinh 
thái tiếp cận cộng đồng. Một nhà điều hành cũng nhận xét về các vấn đề chung của 'người tìm kiếm 
thuê', theo đó các Bộ phụ trách các khu bảo vệ thường có một tỷ lệ phần trăm của doanh thu thông 
qua phí hoặc tiền thuê nhà, mà không cần thêm giá trị hữu hình để các doanh nghiệp khai thác cũng 
như đảm bảo bảo tồn các khu vực, quản lý chất thải vv Các vấn đề với du lịch và các khu vực được 
bảo vệ tại Campuchia là ưu thế của "người tìm kiếm thuê 'trong tỷ lệ bất bình đẳng, làm cho nó đặc 
biệt khó khăn để vận hành một doanh nghiệp du lịch sinh thái. Các vấn đề như thế này sẽ cần phải 
được phân loại trước khi du lịch sinh thái phát triển. 
 
Các nhà khai thác được yêu cầu cho các đề xuất của họ về cách để phát triển tốt hơn, thị trường và 
duy trì du lịch sinh thái trong tương lai. Câu trả lời khá đa dạng. Về phát triển du lịch sinh thái, một 
nhà điều hành đã nhìn thấy sự không phù hợp hiện tại giữa các sản phẩm được cung cấp tại 
Campuchia và nhu cầu và mong đợi người tiêu dùng. Hiện nay phần lớn những gì đang cung cấp về 
du lịch sinh thái không được dựa trên nghiên cứu thị trường hoặc được thiết kế bởi chức phi chính 
phủ với mục đích gây quỹ để hỗ trợ cộng đồng và nỗ lực bảo tồn, và đã không đáp ứng mong đợi và 
các yêu cầu của người tiêu dùng. Cách tiếp cận theo nhà cung cấp cũng thường được chấp nhận - 
Tôi có một cái gì đó để bán, và nếu tôi cung cấp nó, ai đó sẽ muốn mua nó - thay vì được dựa trên 
dữ liệu đáng tin cậy. 
 
Sự cần thiết để di chuyển vượt quá khả năng cung cấp hiện tại của du lịch sinh thái dựa vào cộng 
đồng dưới hình thức du lịch sinh thái sang trọng, cao cấp, như thể một nhà nghỉ sinh thái sang trọng 
được đề xuất như là một bước đi đúng hướng. Cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch trên hiện tại (đường 
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giao thông, nhà ở, khả năng tiếp cận) trong nước đã được nhìn thấy bởi một số nhà khai thác là rất 
quan trọng, cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết cho du lịch sinh thái như là con đường, đường mòn, vv 
 
Về tiếp thị du lịch sinh thái, các đề xuất cho chính phủ bao gồm việc giúp đỡ để thay đổi hình ảnh 
của Campuchia ở nước ngoài thông qua cách tiếp cận mục tiêu và thương hiệu để tiếp thị và khuyến 
mãi, hội thảo và nâng cao nhận thức để giáo dục các bên liên quan về tầm quan trọng của du lịch 
sinh thái với nền kinh tế, tài nguyên thiên nhiên và trao quyền cho cộng đồng. Các đề xuất tiếp thị 
riêng đối với ngành du lịch bao gồm làm chủ một hội chợ du lịch sinh thái để thúc đẩy chương trình 
du lịch sinh thái tại Campuchia và tăng cường mạng lưới điều hành, mặc dù với một dịch vụ cung 
cấp hạn chế và thiếu các phương tiện và cơ sở hạ tầng này sẽ là khó khăn trong ngắn hạn. Các đề 
xuất khác bao gồm mời nhà điều hành tour để trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất phù hợp với nhu 
cầu khách hàng ở nước ngoài, và sự phối hợp giữa chính phủ, khu vực tư nhân, và người dân địa 
phương cho một thông điệp và hình ảnh hợp tác. 
 
Xác định những thách thức trong phát triển, tiếp thị và duy trì du lịch sinh thái bao gồm sự thiếu 
nhận thức của Campuchia như là một điểm đến du lịch và du lịch sinh thái ở nước ngoài và làm thế 
nào có thể khắc phục thông qua phát triển các sản phẩm chất lượng hơn, giúp các cộng đồng địa 
phương tổ chức và xác định các tài sản địa phương như điểm hấp dẫn du khách, có nguồn nhân lực 
phù hợp để đáp ứng nhu cầu khách hàng, và đảm bảo tính bền vững của du lịch sinh thái (bảo quản, 
kinh tế, và các khía cạnh xã hội) được xem như một tổng thể. 
 

3.5. Kết luận 
Khi đánh giá các tiềm năng cho thị trường cao cấp ở Campuchia, điều quan trọng để khai thác các 
khu vực đó là phục vụ ăn uống cho thị trường này. Bộ Du lịch không thu thập số liệu thống kê 
chuyên sâu về các phân đoạn khách đến Campuchia, đó là khó khăn để thực hiện một dự báo về tình 
trạng của thị trường cao cấp tại Campuchia. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở Siem Reap với một số khách 
sạn và tổ chức phi chính phủ cho thấy rằng có một thị trường cao cấp đang đến với Campuchia, tuy 
nhiên các phân khúc của thị trường này là không rõ ràng. Khách du lịch từ thiện quan tâm đến hoàn 
cảnh của Campuchia mới đây đã gia tăng với số lượng lớn, chủ yếu ở Siem Reap. 
 
Trong khi một số khách sạn và nhà nghỉ tham gia vào hỗ trợ các loại hình du lịch này, hai ví dụ rất 
thành công là Hotel de la Paix và Amansara, tại Siem Reap. Các khách sạn được xem là cơ sở lưu 
trú sang trọng năm sao, cung cấp các phòng đôi trong mùa cao điểm cho khoảng $ 350 - $ 600 và $ 
850 - $ 1200 một đêm tương ứng. Trong số những kỳ nghỉ trọn gói mà những khách sạn này cung 
cấp, có sự kết nối với cộng đồng, theo đó ngoài việc đến thăm Angkor Wat khách của họ được tổ 
chức tặng quà trước, trong đó họ cung cấp cho cộng đồng hoặc tổ chức phi chính phủ. Những gói 
này là phổ biến nhất của họ và kết quả là cho phép họ tránh được mùa thấp điểm mà phần lớn các 
khách sạn hoạt động với công suất 30%. Tài trợ bao gồm nhà cửa, xe đạp, đồng phục học sinh cho 
toàn bộ một trường học, vv Một khách hàng từ Amansara đã có một khách viết một séc 30,000 
USD để xây dựng một trường học cho trẻ mồ côi. Loại hình du lịch này đang tăng lên, và đưa ra 
một số cái nhìn sâu sắc vào thị trường cao cấp hơn hiện tại ở Campuchia. Điều tra sâu hơn nữa thị 
trường cao cấp và nhu cầu của nó được đảm bảo. Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn với nhà điều hành 
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tour du lịch Campuchia đã gợi ý rằng có một thị trường cao cấp đang nổi lên, những người có quan 
tâm đến du lịch sinh thái và du lịch động vật hoang dã và cung cấp một dấu hiệu tiềm năng trong 
tương lai cho thị trường này. 
Các cách tiếp cận thường được áp dụng cho du lịch sinh thái và du lịch dựa vào cộng đồng là thiết 
lập liên doanh quy mô nhỏ mà thường thu hút các thị trường khách ba lô. Tùy thuộc vào một loạt 
các yếu tố bên ngoài, nó có thể mất một thời gian để khách tiếp cận để sử dụng các liên doanh này, 
như thể kiến thức của liên doanh này trên một quy mô toàn thế giới hoặc khu vực, và một thời gian 
chậm trễ giữa thời điểm bắt đầu và thu hút khách đến. Thông thường, các loại hoạt động từ xa thu 
hút ngân sách du khách ba lô những người có phần linh hoạt trong hành trình của họ và có thể xem 
xét một chuyến viếng thăm sau khi biết về nó, nhưng lại mất thời gian để tiếp cận họ và có được họ 
ở đó. Tất cả điều này thường mất thời gian và cũng có thể ảnh hưởng đến nhận thức cộng đồng về 
lợi ích của du lịch sinh thái. Việc xây dựng một nhà nghỉ sinh thái cao cấp có khả năng dễ dàng hơn 
trong việc thu hút khách hàng mục tiêu trên cơ sở tiếp thị và các kênh trung gian phù hợp với các 
chủ sở hữu khu nghỉ mát. Ngân sách xúc tiến và quảng cáo cũng lớn hơn nhiều và do đó có khả 
năng đạt được mục tiêu và đạt được một khán giả rộng hơn nhanh hơn. Cuối cùng, thị trường du 
lịch được thành lập ở Siem Reap (dù nhỏ) mang lại tiềm năng cho khách đến khu nghỉ mát trong 
SWA. 
Trong giai đoạn lập kế hoạch phát triển du lịch sinh thái tại tỉnh Mondulkiri và các MPF, WWF, 
trong quan hệ đối tác với chính phủ và các nhà đầu dự án phải xem xét một loạt các thị trường thực 
tế và tiềm năng cho các khu vực đó sẽ có mức độ ảnh hưởng nhất định. Mặc dù WWF có thể chọn 
để tập trung vào một loại phân khúc thị trường du lịch (nghĩa là cao cấp) trong MPF, nó phải được 
thự hiện trong sự hợp tác với các bên liên quan khác trong tỉnh. Trong khi làm điều này, nó cho 
phép những người khác để gia nhập vào thị trường để cung cấp sản phẩm và dịch vụ khác để nhu 
cầu du lịch được đáp ứng và khu vực phát triển như một tổng thể. Nếu chỉ có một loại thị trường du 
lịch hoặc sản phẩm được tập trung vào, sau đó du lịch sẽ không đạt được các cộng đồng rộng lớn 
hơn như dự định và sẽ dẫn đến vấn đề bền vững trong tương lai. Bằng cách kết hợp một loạt các 
hoạt động, thu hút du khách và các dịch vụ, một sản phẩm toàn diện hơn có thể sẽ được cung cấp 
rằng trong dài hạn cung cấp bền vững cho ngành công nghiệp và khu vực. 
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4. TÍNH KHẢ THI CỦA DU LỊCH SINH THÁI TẠI VÙNG HOANG DÃ SREPOK 

4.1 Các điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch sinh thái 
Làm rõ những lợi ích khác nhau của các bên liên quan và xác định các mục tiêu phát triển chung và 
các mục tiêu cụ thể là một điều kiện tiên quyết quan trọng để đánh giá một thành phần du lịch khả 
thi cho các dự án bảo tồn hiện nay trong MPF. Câu hỏi về tính khả thi của du lịch sinh thái trong 
MPF sẽ cần phải được xem xét trong bối cảnh các điều kiện tiên quyết liệt kê dưới đây. Từ một 
điểm đầu tư của xem, nó được xem là những điều kiện hợp lý để bắt tay vào công việc kinh doanh 
du lịch bao gồm: 
• Một môi trường kinh tế ổn định cho phép đầu tư để hoạt động và phát triển, và một cơ cấu 
chính trị hiệu quả cho phép bảo mật để đầu tư; 
• Một mức độ quyền sở hữu đúng đắn giúp cho việc ra quyết định hiệu quả và toàn diện và sự 
tham gia của cộng đồng địa phương; 
• Thực tế an toàn và an ninh cho du khách; 
• Dựa vào tính khả thi của thị trường, phát thảo nhu cầu và thống kê cho một đầu tư cụ thể 
• Các rủi ro về sức khỏe thấp, tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, và có nguồn cung cấp nước sạch; 
• Dễ dàng tiếp cận với thiên nhiên và khả năng kết nối với công nghệ; 
• Quyền sử dụng đất được bảo đảm bởi các cơ quan chính phủ có quyền lực có liên quan; 
• Cảnh quan và/hoặc đa dạng sinh học cung cấp các yếu tố một 'kéo' cho một phạm vi các 
nhóm du lịch; 
• Hệ sinh thái có khả năng hấp thụ một lượng khách du lịch và một loạt các hoạt động phù 
hợp khác nhau; 
• Cộng đồng địa phương đã được đào tạo để nâng cao nhận thức về tác động tích cực và tiêu 
cực của du lịch, cũng như các cơ hội tiềm năng và các rủi ro liên quan, và quan tâm trong việc tiếp 
nhận khách du lịch. 
Nếu các điều kiện tiên quyết nêu trên được đáp ứng, điều này không phải tất yếu có nghĩa là du lịch 
sinh thái sẽ được thành công, chỉ là nó có giá trị tiến tới giai đoạn kế tiếp của tư vấn và đánh giá. 
Trong khi không phải hoàn toàn không có các rắc rối, môi trường chung tại Campuchia thích hợp là 
một môi trường đầu tư thuận lợi. Các nhà điều hành tour được phỏng vấn đều đồng ý rằng các Quốc 
Gia đều duy trì một môi trường an toàn để đầu tư, mặc dù đã có tính đến các vấn đề điển hình là 
liên kết với một nước đang phát triển. Ví dụ, trong khi nhiều công việc đã được thực hiện tại 
Campuchia để đảm bảo rằng cộng đồng đạt được một mức độ quyền sở hữu đúng đắn và ra quyết 
định trong khi thực tế sẽ có các trường hợp bị bỏ qua, do các vấn đề năng lượng và chính trị. Các 
vấn đề như an toàn, an ninh, đa dạng sinh học hấp dẫn, cộng đồng uỷ quyền để ra quyết định, một 
nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các điểm tham quan du lịch tại Campuchia, quyền sở hữu 
cho các cộng đồng địa phương, và một môi trường kinh tế và chính trị thuận lợi thích hợp để đầu tư 
du lịch, trong đó có thể phát triển ở Campuchia. 
 
Phương pháp được phát triển cho những mục đích nghiên cứu tính khả thi đã được tiến hành đánh 
giá, được sử dụng ban đầu để đánh giá tính khả thi, tính hợp pháp, và sự nhạy cảm của du lịch trong 
MPF. Giai đoạn này là một ảnh chụp dựa trên sự đánh giá chất lượng và dựa trên kinh nghiệm của 
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tác giả trong du lịch sinh thái tại Campuchia. Điều này đánh giá nhanh tính khả thi của du lịch sinh 
thái trong MPF chỉ cho phép một mức độ nhất định về tính khả thi và tính nhạy cảm của du lịch 
sinh thái. Phân tích sâu hơn sẽ là cần thiết, vì nó đại diện cho nền tảng của tất cả các xem xét tiếp 
theo, nhưng trong thực tế thường bị bỏ quên.  
  

4.2. Lý do và phương pháp tiếp cận   
Mục tiêu của du lịch sinh thái cho các dự án WWF hiện tại trong MPF là du lịch sinh thái được các 
bộ phận điều khiển chi phối để hỗ trợ hoạt động tài chính của khu được bảo vệ mà sẽ nâng cao bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như cung cấp cơ hội để tạo ra lợi ích kinh tế từ du lịch sinh thái 
cho cộng đồng địa phương. Nói chung, trong khi du lịch sinh thái có tiềm năng để tạo ra một tỷ lệ 
trả lại cho quản lý tài nguyên thiên nhiên và  sinh kế cộng đồng, đối với nhiều dự án doanh thu 
thường chưa đủ lớn do tính chất nhỏ của liên doanh, hoặc đủ nhanh cho các liên doanh để tiếp tục. 
Điều này đặc biệt đúng đối với cộng đồng hy vọng, nơi mà thực tế của du lịch sinh thái không xác 
định rõ ràng. Lợi ích từ du lịch sinh thái có thể cũng được làm chậm để hiển thị, do khoảng thời 
gian giữa khởi động, khi đến số khách du lịch thực tế, và lợi nhuận tạo ra. Như vậy vấn đề quản lý 
mong đợi của tính chất, quy mô và lợi ích của du lịch sinh thái trong MPF sẽ cần phải được quản lý. 
Đối với những lý do này, các lý do để phát triển du lịch sinh thái ban đầu trong MPF sẽ có dạng của 
một thị trường hạng sang, nhà lều sinh thái hoang dã sang trọng. MPF cung cấp một sự kết hợp của 
nét hoang dã xa xôi độc đáo cho khu vực Đông Nam Á, và một tiềm năng cao hơn để gia tăng động 
vật hoang dã so với khu vực khác ở các khu vực lân cận. Tính chất và quy mô của đề xuất nhà lều 
sinh thái có cơ hội để thiết lập một điểm chuẩn cho cao cấp, có giá trị cao du lịch, nơi tỷ lệ trả về là 
đủ quan trọng để thực hiện lợi nhuận cho nhà đầu tư, để hỗ trợ cộng đồng địa phương, và cho Cục 
lâm nghiệp để tài trợ cho các mục tiêu bảo tồn của MPF.  
 

4.3. Nhà lều sinh thái 

4.3.1. Mô tả nhà nghỉ 
Các mô tả sau đây, bao gồm một ví dụ về cấu trúc có thể và thiết kế của nhà lều sinh thái này. Chỉ 
có một thiết kế được đề xuất cho các nhà nghỉ, vì cấu trúc và thiết kế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào 
tính khả thi về môi trường và tài chính. Ví dụ, số cuối cùng của trại hoặc phòng sẽ phụ thuộc vào 
năng lực thực hiện của khu vực, cũng như giá hòa vốn thu vào đối với  một số khách hàng cụ thể vv 
Tuy nhiên, mô tả cho bản chất của các loại nhà nghỉ đang được đề xuất và sơn một bức tranh chung 
của các khu du lịch được đề nghị và là của một khái niệm tự nhiên 
Nhà lều sinh thái bao gồm 15 lều sang trọng đặt dọc theo sông Srepok tại Mereuch, thiết lập trong 
rừng. Mỗi lều được thiết kế thanh lịch và được trang bị, nhưng khi thiết lập bổ sung và kết hợp một 
cách kín đáo với các thảm thực vật bản địa và với môi trường xung quanh. Lều được thiết kế để phù 
hợp với hai người khách, và sẽ giống hệt nhau trong thiết kế. Để giảm thiểu sự cần thiết cho rất 
nhiều cấu trúc cố định, lều sẽ được thiết lập trên một cơ sở bê tông và xây dựng của vật liệu được 
thiết kế phù hợp cho điều kiện nhiệt độ và thời tiết của MPF. Nội các bức tường và trần nhà được 
khoác áo lụa với 'phòng' được ngăn nhau bằng màn cửa vải cotton hoặc lụa. Lối vào cho mỗi lều 
thông qua một khu vực sàng lọc nhân đôi như là một ban công / sân với một bàn ăn với ghế lười 
biếng. Có khu vực nữa để ngủ, tắm và mặc quần áo. Diện tích phòng ngủ được trang bị một giường. 
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Khu vực tắm bao gồm một vòi sen tắm dưới bầu trời và nhà vệ sinh riêng biệt trong khi khu vực 
thay đồ có tủ. Nội thất rất nhỏ và không phô trương, bắt chước các lều trại du lịch của một thời gian 
trước đó. Mỗi lều có không khí lạnh và đó cũng là một quạt trần và một tủ đồ uống lạnh. Sẽ có thêm 
lều cho ăn uống, thư viện và spa. Bữa ăn thường sẽ được phục vụ tại các địa điểm khác nhau trong 
cả các căn cứ ví dụ như dưới những cánh rừng tre lớn dọc theo sông Srepok. Sự lựa chọn các món 
ăn Campuchia và quốc tế sẽ được phục vụ. Các thư viện sẽ cung cấp một bộ sưu tập lớn các bàn cà 
phê và sách thông tin chung về Campuchia. Cũng được cung cấp là một danh mục tiểu thuyết, tạp 
chí và các trò chơi sử dụng ván. Phạm vi nhỏ của thủ công mỹ nghệ địa phương thì sẵn sàng cung 
ứng. Các lều Spa bao gồm các phòng điều trị và bao gồm massage và phương pháp chăm sóc sắc 
đẹp. Ngành công nghiệp du lịch cung cấp nhiều cơ hội để sử dụng và hưởng lợi từ hệ thống năng 
lượng sạch và tái tạo. Đối với một số doanh nghiệp du lịch, năng lượng tái tạo cung cấp một cơ hội 
để chứng minh phẩm chất môi trường mà khách hàng mong muốn. Đối với những người khác, đó là 
một quyết định luận. Đối với MPF, nó sẽ là cần thiết để thực hiện các hệ thống năng lượng sạch và 
tái tạo để đảm bảo không có tác động không thể đảo ngược xảy ra cho hệ sinh thái. Công dụng của 
chúng cũng sẽ trình bày một chuẩn mực trong phát triển du lịch sinh thái ở Campuchia. Hành động 
cần được thực hiện, cả hai đều ở giai đoạn phát triển và điều hành các cơ sở, để giảm tiêu thụ nước 
và năng lượng, giảm chất thải và tránh ô nhiễm. Việc thiết kế cấu trúc nên được lưu ý, với phong 
cách truyền thống và vật liệu sẵn có tại địa phương được sử dụng khi có sẵn. Trong một số cộng 
đồng, thu nhập hữu ích được thông qua, ví dụ như cung cấp tranh lợp. Công nghệ năng lượng thay 
thế phù hợp cho vị trí này nên được áp dụng nếu có thể như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện hệ 
thống. Tái chế sẽ là tối quan trọng và tất cả các hình thức xử lý chất thải nên được quản lý tỉ mỉ, với 
một nguyên tắc dùng như là chất thải nhiều đi từ các địa điểm có thể, hoặc tái sử dụng nếu có thể. 
Để duy trì lợi ích kinh tế trong khu vực, mọi nỗ lực cần được thực hiện để sử dụng sản phẩm địa 
phương và các dịch vụ nếu có thể, và để dành ưu tiên cho những việc làm của người dân địa 
phương. Điều này có thể đòi hỏi phải hành động để xác định nguồn lực người dân địa phương và 
bền vững. 
  

4.3.2. Đầu tư Tài nguyên 

4.3.2.1 Habitat Grup Empresarial 
Habitat Grup Empresarial là một công ty khách sạn sở hữu tư nhân tại Barcelona, Tây Ban Nha. 
Trong năm 2005 Habitat cam kết một chương trình môi trường kết hợp với WWF Quốc tế, với mục 
đích bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên của đông bắc Campuchia thông qua việc giới thiệu 
một cách thận trọng về du lịch bền vững ở quy mô tác động thấp (Habitat Grup Empresarial, 2006). 
Khách sạn Habitat tham gia vào WWF 1001 Club như là thành viên, Habitat đã là người ủng hộ các 
mục tiêu bảo tồn quốc tế WWF cho một số năm. Công ty cũng là một nhà tiên phong về "xây dựng 
xanh" và cam kết du lịch bền vững. Để kết thúc điều này, Habitat quan tâm đến việc kết hợp chuyên 
môn kinh doanh du lịch với bảo tồn đa dạng sinh học; nhấn mạnh về đảm bảo cơ chế được áp dụng 
cho tài chính bền vững của việc bảo tồn, và chia sẻ công bằng lợi ích với cộng đồng. Dự án quan 
trọng nhất của Habitat trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là một truyền thống lâu đời với Adena / 
WWF Tây Ban Nha, thực hiện trong khuôn khổ các chương trình dự án quốc tế được thực hiện bởi 
WWF quốc tế và với sự hợp tác của Cục Lâm nghiệp tại Campuchia. Dự án được dựa trên ba mục 
tiêu, trong đó một là để "thiết lập một chương trình du lịch sinh thái có thể đóng góp vào sự phát 
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triển bền vững của khu vực bằng cách chuyển đổi các tài nguyên thiên nhiên thành một nguồn thu 
nhập cho dân cư địa phương và công tác quản lý khu vực được bảo vệ ". Cơ cấu hỗ trợ sẽ bao gồm 
nhà lều sinh thái, với tác động tối thiểu đến môi trường, để làm chỗ ở cho du khách và nhân viên 
(Habitat Grup Empre-sarial, 2006). 
Sự tham gia của Habitat vào dự án được xem như điều kiện về cung ứng bắt đầu cần thiết lập vốn 
thực hiện của khu nghỉ mát cũng như cung cấp kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý du lịch, kiến trúc 
và xây dựng bền vững. Thiết kế dự án theo các nguyên tắc của kiến trúc bền vững và trong xây 
dựng phù hợp với truyền thống địa phương. Với tác động tối thiểu đến môi trường được đặt lên 
hàng đầu, các nhà lều sinh thái sẽ hoạt động với năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời nhiệt 
nước nóng, điện quang điện và thuỷ lực nhỏ, và đốt sinh khối, với những tòa nhà kết hợp với biện 
pháp thụ động  
để giảm tiêu thụ năng lượng, với các vật liệu xây dựng có nguồn gốc bền vững, và nước thải được 
xử lý (Habitat Grup Empresarial, 2006b). 

4.3.2.2 Tổng công ty Tài chính Quốc tế 
IFC là một trong một số lựa chọn khả thi về tài chính cho các nhà lều sinh thái SWA, tuy nhiên sẽ 
có một số tiêu chí sẽ cần phải được đánh giá bằng các IFC để xác định tính khả thi của khoản đầu tư 
như mức độ tài chính của dự án, sự tín nhiệm của nhà đầu tư về hoạt động mạnh và danh tiếng tốt, 
phát triên và tác động rõ ràng, vv Như thế lực khu vực tư nhân của Ngân hàng Thế giới, Tổng công 
ty Tài chính quốc tế (IFC) có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển bền vững khu vực tư nhân tại các thị 
trường mới nổi do: 1) cung cấp dài hạn / vốn chủ sở hữu, 2) huy động vốn từ các nguồn khác (ví dụ 
như ngân hàng thương mại, các công ty cổ phần tư nhân), và 3) cung cấp dịch vụ tư vấn. Về du lịch, 
IFC đã đầu tư hơn 180 dự án khách sạn cho đến nay (hơn $ 1.5000000000 bao gồm các khoản vay 
hợp vốn) tại hơn 75 quốc gia phát triển khác nhau. Danh mục đầu tư của họ bao gồm một loạt các 
dự án từ các khách sạn lớn ở các thành phố thủ đô đến khu nghỉ mát bãi biển và các khu cắm trại 
nhỏ không thể thiếu ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Du lịch đại diện cho một tỷ lệ phần trăm nhỏ của 
danh mục đầu tư của IFC, nhưng nó là một ngành quan trọng đối với các lợi ích kinh tế đáng kể các 
khoản đầu tư khách sạn mang lại tại các nước đang phát triển: việc làm, thuế và ngoại hối. Nhiệm 
vụ của IFC là thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân trong nước có thu nhập thấp và như vậy IFC chấp 
nhận rủi ro đó là sự khác biệt từ người cho vay thương mại khác, thích đầu tư vào một số quốc gia 
có nhiều rủi ro. IFC tập trung sự chú ý sang các quốc gia có hồ sơ hấp dẫn về rủi ro/ khen thưởng, 
nhưng không nhất thiết phải trên màn hình radar của mọi người. Mặc dù một số nước có tiềm năng 
tăng trưởng lớn hơn những nước khác, tồn tại cơ hội thích hợp, nơi có một khoảng cách rõ ràng 
trong việc cung cấp với nhu cầu ngày càng tăng do tiềm năng chưa thực hiện xuất phát từ tài sản 
độc đáo tự nhiên và / hoặc văn hóa. Một tính năng độc đáo của IFC là hỗ trợ cho các nước đang 
phát triển ra khỏi bản đồ, thường hỗ trợ đầu tư khách sạn đầu tiên trong kịch bản này. Ví dụ, các 
IFC cung cấp các khoản nợ cho khách sạn Serena mới mở tại Kabul trong đó dự kiến để phục vụ 
cho nhu cầu khách xuất phát từ những nỗ lực để xây dựng lại đất nước. Cũng như đầu tư, IFC cũng 
cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để bổ sung cho đầu tư, như phát triển các mối liên kết mạnh mẽ hơn với 
các nhà cung cấp thực phẩm địa phương, làm việc với khách hàng khách sạn của chúng tôi vào một 
dự án phục hồi chức năng tài nguyên thiên nhiên. 
Các tiêu chí cơ bản của IFC cho dự án đầu tư khách sạn được thương mại hóa, môi trường và xã hội 
bền vững và có tác động tích cực đến phát triển đất nước. Các loại khách sạn có vốn đầu tư của IFC 
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phụ thuộc vào địa điểm cụ thể hoặc các quốc gia và giai đoạn phát triển. Về phía khu nghỉ dưỡng, 
kinh nghiệm đã chỉ ra rằng giữa thị trường cao cấp bao gồm tất cả khu du lịch tiếp tục cung cấp cơ 
hội đầu tư hấp dẫn trong khu vực như Mexico và một phần của châu Mỹ Latinh và  Caribbean, 
trong khi các sản phẩm du lịch khác nhau, từ các khách sạn boutique cao cấp và khách sạn nghỉ mát 
đơn lập, để sử dụng khu nghỉ dưỡng hỗn hợp lớn tổng hợp là nhà đầu tư thu hút sự chú ý khắp thế 
giới đang phát triển được chất lượng cao của các tài nguyên thiên nhiên ở những nước này. 
Chiến lược đầu tư khách sạn của IFC đã thay đổi trong vài năm qua, dịch chuyển từ đầu tư vào các 
dự án khách sạn duy nhất tài sản (ngoại trừ ở biên giới hoặc thị trường thiếu cung), ủng hộ sự hỗ trợ 
của công ty khách sạn (ưu tiên các nhà khai thác chủ sở hữu), dự án trong đó bao gồm nhóm các 
khách sạn, mục tiêu là phải có đầu tư lớn hơn với các nhà đầu tư có kinh nghiệm và để đa dạng hóa 
rủi ro giữa một số tài sản và / hoặc các điểm đến.  
Về mặt này của IFC đầu tư có thể dưới một số hình thức như mua lại hỗ trợ, mở rộng / đổi mới và 
chuyển dịch cơ cấu bảng cân đối. Mục tiêu chung của họ là để khuyến khích các nhóm này để đầu 
tư tích cực hơn tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là các điểm đến biên giới nhiều hơn, để hỗ trợ 
tăng trưởng du lịch. Một ví dụ này là cung cấp một cơ sở nợ 50 triệu USD cho Orient Express 
Hotels, trong đó họ có thể khai thác vào các dự án tại các thị trường mới nổi, theo tiêu chí nhất định 
được đáp ứng. Với chương trình cung cấp thông tin khác, họ có thể bổ sung nợ của IFC với các 
khoản vay từ các ngân hàng thương mại khác. 

4.4. Kiến nghị cho Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng 
Đối với du lịch để tạo ra một tỷ lệ lợi ích chi phí xã hội tích cực, một phần lớn người dân địa 
phương phải được hưởng lợi từ làn sóng khách du lịch, chứ không chỉ đơn thuần là chịu gánh nặng 
chi phí của nó. Địa phương tham gia phát triển du lịch sinh thái từ lâu đã là chiến lược của tổ chức 
bảo tồn để cung cấp các cơ hội tích hợp bảo tồn với phát triển kinh tế. Thông thường trong quá khứ, 
tổ chức bảo tồn đã theo đuổi một dòng các cách tiếp cận để du lịch sinh thái và du lịch dựa vào cộng 
đồng là mệnh lệnh một cách tiếp cận từ dưới lên, theo đó một liên doanh du lịch sinh thái được hình 
thành với cộng đồng và cộng đồng cuối cùng sẽ qua hoạt động và quản lý liên doanh. Có được mức 
độ thành công với các loại hoạt động trên toàn thế giới, tuy nhiên thất bại cũng đã có kết quả, và 
chủ yếu là do sự nhận thức so với những lợi ích thực tế thu được từ du lịch sinh thái, cũng như năng 
lực của cộng đồng để vận hành một liên doanh du lịch sinh thái độc lập. Thông thường nó được tìm 
thấy rằng các hệ thống du lịch phức tạp đòi hỏi phải có cách tiếp cận phức tạp hơn để quản lý hơn 
so với người dân địa phương thường được chuẩn bị hoặc có khả năng. Hơn nữa, hỗ trợ được đưa ra 
bởi các tổ chức bảo tồn sau khi liên doanh được thành lập, mà không qua vô thời hạn, có thể bị ảnh 
hưởng sau khi tổ chức hỗ trợ quan trọng được kéo đi. Những dự án du lịch sinh thái dựa vào cộng 
đồng đã được ít thành công hơn chủ yếu là kết quả của việc không thu hút một số lượng hoặc chất 
lượng khách truy cập. Thông thường, các giả định thực hiện về thị trường của một vị trí đặc biệt 
hoặc kinh nghiệm có được không thực tế và không dựa trên nghiên cứu, kết quả trong nỗ lực tiếp thị 
sai hướng. Thiếu kiến thức du lịch giữa các cộng đồng địa phương và các cơ quan hỗ trợ thường 
dẫn đến những sai lầm phổ biến. Điều này thường bỏ sót mặt cung ứng mà tiếp thị và khuyến mãi 
hoặc quan hệ đối tác với khu vực tư nhân được bỏ qua, hoặc cung cấp cách tiếp cận hướng thường 
bị hiểu sai và được thông qua - nếu chúng ta xây dựng một khách sạn, du khách sẽ đến ý tưởng, 
thường đòi hỏi thành công của dự án du lịch thực hiện bởi tổ chức. Nói chung, hai lựa chọn cho sự 
tham gia của cộng đồng trong MPF được đề nghị:   
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1. Nhà lều sinh thái riêng sử dụng các cộng đồng địa phương xung quanh MPF;   
2. Cá nhân hoặc các cộng đồng địa phương bán các sản phẩm (thủ công mỹ nghệ, sản xuất) và dịch 
vụ (hướng dẫn viên) hoặc điều hành và kiểm soát các doanh nghiệp du lịch của mình. 

4.4.1. Nhà lều sinh thái 
Quan hệ đối tác giữa các nhà đầu tư nhà lều sinh thái và cộng đồng sẽ là chìa khóa để thành lập du 
lịch trong khu vực. Một quan hệ đối tác nhằm tận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, mạng lưới và 
kỹ năng của nhà đầu tư để hỗ trợ việc làm địa phương và doanh nghiệp có thể kết hợp nhiều hình 
thức như hợp đồng phát triển cộng đồng, đào tạo, hoặc hợp đồng cung cấp phát triển. Một số cách 
khác nhau tạo ra dòng tiền mặt cho cộng đồng thông qua nhà lều sinh thái phải được xác định bao 
gồm đào tạo, tiền lương, thu nhập của SME, và một kênh cho các khoản đóng góp. Một yếu tố cơ 
bản của sự tham gia của cộng đồng và tạo ra lợi ích của nhà lều sinh thái được khả năng của các 
cộng đồng cung cấp nguồn nhân lực cho nhà lều sinh thái. Du lịch là một ngành công nghiệp nhiều 
lao động và yêu cầu lực lượng lao động lành nghề cho phát triển bền vững của nó vẫn tiếp tục. Các 
nhà lều sinh thái sẽ là chủ nhân chính của các cộng đồng địa phương cung cấp công ăn việc làm, 
các dịch vụ hỗ trợ hoặc là nhà cung cấp để các nhà nghỉ. Các nhà đầu tư nhà lều sinh thái và quản lý 
phải đảm bảo tuyển dụng cho nhà lều sinh thái phải đến từ những xung quanh cộng đồng địa 
phương của MPF. Tiền lương nhân viên thường là một trong những thành phần lớn nhất của tiền 
chảy vào các hộ gia đình địa phương, chiếm 60% thu nhập thường xuyên của địa phương. Vì vậy nó 
được hình dung rằng việc làm tại nhà lều sinh thái nên bằng mọi cách có thể được lấy từ các cộng 
đồng địa phương. Đặc biệt giữa các vị trí quản lý trong các nhà nghỉ sẽ yêu cầu việc làm của người 
bên ngoài ban đầu, để xử lý các khía cạnh như nguồn nhân lực và đào tạo, tiếp thị và bán hàng, tài 
chính và hành chính nói chung. Nên có một thỏa thuận đồng thời đào tạo các thành viên cộng đồng 
địa phương sẵn sàng cho các vị trí này, với một xu hướng giảm dần của 'người ngoài'. Trong ngắn 
hạn, cần ưu tiên, mục tiêu đào tạo và xây dựng năng lực sẽ được yêu cầu và trong giai đoạn đầu sẽ 
bao gồm đào tạo cơ bản về du lịch và dịch vụ khách sạn, tiến tới đào tạo chuyên ngành tập trung 
hơn, trong dài hạn. 

4.4.2. Doanh nghiệp Quy mô nhỏ và Siêu nhỏ và các đối tác 
Thỏa thuận hoạt động cũng cần được xây dựng giữa các nhà cung cấp cộng đồng địa phương hoặc 
doanh nghiệp và nhà đầu tư, cho việc cung cấp một hàng hóa cụ thể hoặc dịch vụ, cũng như cung 
cấp hoặc hỗ trợ đào tạo, giám định, hoặc phát triển doanh nghiệp (còn được gọi là một dịch vụ 
nhúng). Dịch vụ nhúng thêm giá trị cho sản phẩm cuối cùng mà lần lượt tăng giá trị cho việc cung 
cấp tổng thể của sản phẩm du lịch và dịch vụ trong khu vực và đảm bảo tính bền vững của chúng. 
Hiệp định với các doanh nhân địa phương có thể hỗ trợ họ để trở thành nhà cung cấp thương mại, 
hoặc hướng dẫn  vv. Hiệp định độc lập như thế này, đối với doanh nghiệp nhỏ-vừa (SME) để cung 
cấp cho nhà lều sinh thái với các sản phẩm và dịch vụ, có tiềm năng đáng kể trong khu vực. Theo 
thời gian khi công suất được xây dựng với các cộng đồng xung quanh MPF và việc tăng kinh 
nghiệm sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các cộng đồng để tìm hiểu và tạo dựng chi nhánh ra vào liên 
doanh du lịch riêng của họ. Điều này cũng có nghĩa là phát triển có thể bắt đầu ngay lập tức mà 
không cần phải triệt để đào tạo một số lượng đáng kể người dân. Tuy nhiên, một chiến lược đào tạo 
thường xuyên nhắm mục tiêu theo nhu cầu đào tạo cụ thể và ngay lập tức sẽ được yêu cầu. Hơn 
nữa, trong khi du lịch sinh thái đang phát triển, sự quan tâm có thể được nhiều hơn cho cộng đồng 
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và làm thế nào họ có thể bắt đầu khởi sự doanh nghiệp. Cá nhân hoặc các cộng đồng địa phương 
bán các sản phẩm hoặc hoạt động kinh doanh riêng của họ có thể mang hình thức sau đây: 
1. Cá nhân địa phương sản xuất và bán hàng thủ công mỹ nghệ cho khách truy cập trực tiếp hoặc 
thông qua các doanh nghiệp du lịch hoặc nhà lều sinh thái, thường tạo hiệu quả quy mô nhỏ lan 
rộng lợi ích trong cộng đồng  
2. Doanh nghiệp du lịch tư nhân (nội bộ hay bên ngoài) được cấp một nhượng bộ của cộng đồng để 
hoạt động trở lại với một lệ phí và một phần doanh thu  
3. Cá nhân với mối liên kết cho cộng đồng rộng lớn hơn, điều hành các doanh nghiệp du lịch nhỏ bé 
của mình, với sự thành công phụ thuộc vào mức độ kỹ năng và kiến thức du lịch (quan trọng xem 
xét trong giai đoạn đào tạo)  
4. Sở hữu cộng đồng và điều hành doanh nghiệp - có thể bị thiếu sự tiếp cận, kỹ năng, tổ chức, và 
khuyến khích có thể được khắc phục bằng cách hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau theo thời gian. 
Một thành phần quan trọng sẽ được hình thành một mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các công ty 
lữ hành chuyên môn. Điều này cần được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo họ cũng được thành lập và 
được cung cấp dịch vụ kinh doanh đáng tin cậy. Một yếu tố chi phối sự thành công hạn chế của 
doanh du lịch dựa vào cộng đồng là sự bất lực của cộng đồng vào thị trường và thúc đẩy chính họ tự 
đáp ứng đầy đủ thị trường du lịch ngày càng tinh vi. Việc sử dụng một nhà điều hành tour du lịch để 
quảng bá, tổ chức, và tạo điều kiện cho khách du lịch đến các liên doanh du lịch dựa trên cộng đồng 
thường bị bỏ qua, tuy nhiên, nó rất có thể làm giảm rủi ro. Kiến thức của các nhà điều hành về sản 
phẩm và người tiêu dùng, kinh nghiệm của họ với hoạt động quản lý, các kết nối của họ và mạng 
lưới mạnh mẽ với các nhà điều hành tour du lịch nước ngoài, sự hiểu biết của họ về hệ thống du lịch 
và liên kết của nó, và tiếp thị được thiết lập và mạng lưới quảng cáo tạo cho họ một lợi thế đáng kể 
so với các cộng đồng đang cố gắng làm điều đó một mình. Tuy nhiên, việc thiết lập một tour du lịch 
đầy đủ thương phẩm có thể mất thời gian. Một bước khởi đầu có thể là để thử nghiệm một chương 
trình du lịch ban đầu với các nhóm một hoặc hai. Điều này cũng có lợi thế là gặp được các cộng 
đồng với những kinh nghiệm xử lý khách. Vấn đề cần cân nhắc khác bao gồm bảo đảm rằng các sản 
phẩm phát triển dựa trên tri thức truyền thống của cộng đồng, giá trị và kỹ năng hơn là cố gắng để 
tạo ra một liên kết cung cấp không tồn tại, cũng như cộng đồng quyết định các khía cạnh truyền 
thống văn hóa của họ, họ muốn chia sẻ với du khách.  
 

4.4.3. Kết luận 
Có một nhu cầu được xác định trên thị trường cho nhà nghỉ hoang dã sang trọng cao cấp ở 
Campuchia. Trong năm 2006, Campuchia đã nhận được 1.700.000 lượt khách quốc tế, nhiều trong 
số đó đã bay trực tiếp vào và ra khỏi Siem Reap mà không nhìn thấy hoặc trải qua bất kỳ các khía 
cạnh khác của đất nước. Việc thiếu các sản phẩm du lịch được thành lập và các điểm đến ở 
Campuchia có nghĩa là khách du lịch ở lại trong một thời gian ngắn và tiếp tục với các điểm đến 
khác trong khu vực để đáp ứng nhu cầu khác và trải nghiệm ví dụ như bãi biển, rừng rậm, sắc tộc 
miền núi, ngày nghỉ yên bình, vv Một khiếu nại phổ biến nghe từ các công ty lữ hành trong nước ở 
Campuchia là sự bất lực của họ để cung cấp một gói đa dạng cho Campuchia để khai thác ra thị 
trường bên ngoài của họ ở châu Âu và Bắc Mỹ - những người đã liên tục yêu cầu sản phẩm bổ 
sung. Tuy nhiên, việc thiếu các sản phẩm phát triển và hấp dẫn lấy đi khả năng cung cấp một cái gì 
đó ngoài Angkor Wat, Phnom Penh, và Sihanoukville. Nhiều công ty lữ hành được phỏng vấn yêu 
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cầu những gì họ sẽ yêu cầu để tạo ra một sản phẩm chương trình du lịch sinh thái cho khách hàng 
của họ. Cơ sở lưu trú cao cấp sang trọng là phản ứng phổ biến nhất của tất cả các nhà điều hành.   
Có một thị trường cao cấp được thành lập trong khu vực và thị trường mới nổi lên tại Campuchia. 
Bảng 3.5 cho thấy một loạt các khu nghỉ dưỡng cao cấp có sẵn trong khu vực Đông Nam Á. Những 
kinh nghiệm ở Siem Reap với một số khách sạn và các tổ chức cho thấy rằng có những thị trường 
khách du lịch cao cấp hiện đang đến với Campuchia. Phỏng vấn các nhà điều hành tour Campuchia 
cũng xác nhận điều này. Trong bối cảnh sự trải nghiệm của du khách, các tính năng chính đó là duy 
nhất và đáng kể cho các MPF là nó sẽ là trải nghiệm một khu nghỉ mát sang trọng, trong một khu 
vực xa xôi, với những cơ hội trải nghiệm xem động vật hoang dã mà không có sẵn ở những nơi 
khác ở Campuchia hoặc khu vực. Như được thể hiện trong Bảng 3.4, tồn tại một số khu nghỉ mát 
sang trọng ở khu vực này mà không đưa ra một nơi hoang dã hoặc công khai kinh nghiệm độc đáo, 
tuy nhiên giá phòng cao cấp cho một ví dụ của sự sẵn lòng của một người du lịch phải trả tiền bình 
thường, nhưng khách sạn hấp dẫn trong khu vực.   
Phân khúc thị trường cao cấp, sang trọng. Dù đường dài từ nước xuất xứ hoặc từ Siem Reap, cho 
khách du lịch với sự quan tâm đến động vật hoang dã, bảo tồn và thư giãn được xem là thị trường 
sơ cấp. Người nước ngoài sống ở Campuchia và khu vực tìm kiếm các khóa tu đạo ngắn hình thành 
thị trường thứ cấp. Các tài nguyên và điểm thu hút du khách của MPF cung cấp tiềm năng để thu 
hút một loạt các phân đoạn thị trường tìm kiếm một loạt các tính chất dựa trên kinh nghiệm. Lợi thế 
ở đây sẽ là sự lây lan của các lợi ích cũng như tác động của khách du lịch trong khu vực. Giá trị từ 
xa của MPF và SWA là khá cao cho khu vực, có chứa một tỷ lệ đáng kể môi trường sống không bị 
xáo trộn, tính thẩm mỹ hấp dẫn của sông, cảnh quan xa xôi và độc đáo, rừng, và động vật hoang dã. 
Điều này tạo ra một tiềm năng lớn để thu hút phân khúc cao cấp của thị trường, sẵn sàng trả cho các 
đặc quyền ở trong khu vực được bảo vệ. Sự xa xôi của MPF và SWA cũng có nghĩa là cung cấp 
dịch vụ sẽ liên quan đến nhập khẩu mọi thứ từ Phnom Penh hoặc hoặc Sen Monorom. Vì MPF 
không thể hỗ trợ bất kỳ loại hoạt động hoặc phát triển du lịch với mức độ hiện tại của dịch vụ hiện 
có, đây sẽ là một tính năng quan trọng cần xem xét khi đánh giá các thiết lập và chi phí hoạt động 
cho dự án. Tuy nhiên, việc sử dụng doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ và thỏa thuận hoạt động 
với doanh nghiệp địa phương có tiềm năng đáng kể trong khu vực và nếu có thể có thể giảm chi phí 
cho hoạt động nhập khẩu hàng hoá. Dịch vụ sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn: truy cập, điện, 
thông tin liên lạc, nước thải và hệ thống xử lý nước, và nước cung cấp. Nguồn cung cấp sẽ bao 
gồm: thực phẩm, đồ uống, đồ nội thất và đồ đạc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, vv 
Cộng đồng các bên liên quan xác định sự sẵn sàng của họ để hỗ trợ sự phát triển của du lịch sinh 
thái trong MPF, cung cấp một số điều kiện được đáp ứng. Năng lực địa phương trong du lịch sinh 
thái sẽ cần phải được xây dựng để đảm bảo rằng các cộng đồng nhận thức đầy đủ những khía cạnh 
tích cực và tiêu cực của du lịch, và sự cần thiết cho sự bình đẳng trong phân phối lợi ích từ nguồn 
thu du lịch sinh thái sẽ là tối quan trọng để thành công. Trong khi nghiên cứu khả thi này không có 
nghĩa là một thao tác nghiêm ngặt của thị trường, tính khả thi về môi trường xã hội và tài chính, của 
nhà lều sinh thái, nó có thể cung cấp một số hiểu biết về tiềm năng đầu tư và khả năng tồn tại của 
nó, và các khu vực để điều tra thêm. 
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5. GIAI ĐOẠN XÚC TIẾN 
 
Một chủ đề định kỳ với các liên doanh du lịch sinh thái được thiết lập như là một phần của tài trợ 
bên ngoài và các chương trình hỗ trợ, đã tạo một xu hướng cho các liên doanh không tiếp tục thỏa 
đáng sau khi nhà tài trợ đã kéo ra ngoài. Do đó thật quan trọng để đảm bảo những điều sau đây: 
• Một khoảng thời gian hợp lý được phân bổ cho dự án để hỗ trợ việc thu hồi không xảy ra quá sớm 
• Sự tồn tại của"chiến lược thoát ra '  
• Tất cả các bên liên quan cung cấp hỗ trợ đảm bảo kiến thức và kỹ năng truyền đạt cho các cá nhân 
và các tổ chức địa phương 
• Sở hữu địa phương một chiến lược dài hạn được duy trì 
• Sử dụng sự hỗ trợ của cơ quan quốc gia hoặc địa phương và khu vực tư nhân. 
Để lấp đầy khoảng trống thông tin được xác định trong nghiên cứu này, cũng như đánh giá khả 
năng hoạt động như vậy, một cách toàn diện, phân tích nghiêm ngặt về thị trường, môi trường, xã 
hội và tài chính khả thi của nhà lều sinh thái trong MPF sẽ được yêu cầu. Mỗi một đánh giá này đòi 
hỏi một tư vấn viên với kiến thức và chuyên môn trong các lĩnh vực tương ứng. 
 

5.1.1. Đánh giá thị trường  
Để xác định tính khả thi của thị trường, ước tính kích thước của các thị trường du lịch sẽ được yêu 
cầu để thiết lập khả năng tồn tại của nó cũng như nhu cầu tiềm năng cho sản phẩm. Để hiểu được 
các phân đoạn thị trường tốt hơn, một phân tích sẽ cần phải xác định:  
Hồ sơ nhân khẩu học: tuổi, giới tính, giáo dục, trình độ, nước xuất xứ, quốc tịch.  
Ai đi đến những điểm du lịch đã có, và số lượng bao nhiêu?  
Động lực du lịch: Có khách đến để giải trí, kinh doanh, VFR? Tại sao họ đi du lịch? Đặc điểm tâm 
lý, thể chất, tình cảm, nhu cầu nghề nghiệp mà du khách tìm kiếm để thực hiện kỳ nghỉ của họ?  
Những điểm nào du khách viếng thăm trong thời gian họ ở lại? Những kinh nghiệm và kiến thức gì 
họ đang tìm kiếm? Có phải họ quan tâm đến việc tăng hiểu biết sâu sắc hơn về động vật hoang dã, 
văn hóa địa phương, hoặc lịch sử địa phương, hoặc chỉ là khía cạnh kinh tế? họ sẽ lập kế hoạch gì 
để thực hiện trong chuyến viếng thăm của họ?  
Cung ứng ưu đãi: số lượng bao nhiêu và những dịch vụ được họ mua? Những loại tour du lịch được 
họ mua? Họ mua vé quốc tế hay địa phương? Những dịch vụ khác họ sử dụng? Họ có hài lòng với 
các dịch vụ mà họ đang mua?  
các mô hình chi tiêu của các thị trường nói riêng và tại các địa điểm cụ thể là gì? họ thường chi tiêu 
bao nhiêu? Thói quen du lịch: đoàn hoặc cá nhân độc lập? kích thước các nhóm?  
Có phải du khách đã từng đến địa điểm trước đó? Những thông tin hoặc phương pháp đặt phòng họ 
đã sử dụng? Những loại hình giao thông vận tải họ sử dụng để đến, và một lần tại điểm đến? Có bao 
nhiêu "lưu diễn" và trên một hành trình đi nhiều?  
Có bao nhiêu du khách mới đến địa điểm?  
Tiếp thị du lịch cần tập trung vào phát triển sản phẩm trong điều kiện ích lợi có thể mang lại cho 
khách hàng. Hầu hết du  khách hứa hẹn tham gia các hoạt động và trải nghiệm về điểm đến nếu họ 
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thấy chúng là đáp ứng những động cơ cá nhân của họ và gặt hái lợi ích thực sự cho họ. Các phẩm 
chất độc đáo hoặc cụ thể mà một khu vực có thể cung cấp so với các sản phẩm khác hiện có hoặc 
các điểm đến cần được xác định. Từ kiến thức về thị trường, một hồ sơ ban đầu của du khách mục 
tiêu cần được soạn thảo. Lưu ý cần phải được trả cho những cơ hội khác nhau và yêu cầu trải 
nghiệm của khách du lịch sinh thái, tổng quát hơn giữa thị trường du khách tận hưởng thiên nhiên 
và văn hóa địa phương, du khách ba-lô, và thị trường giáo dục. Mức độ và tính chất của tiếp thị 
cũng cần tính đến sự toàn vẹn môi trường và văn hóa của khu vực và tác động đối với số khách truy 
cập.  

5.1.2. Đánh giá của cộng đồng   
Sự tham gia của nhiều bên liên quan chính là có thể, bao gồm cả các cộng đồng địa phương, các 
thành viên ngành du lịch, và chính phủ, trong sự phát triển và thực hiện quy hoạch du lịch, làm tăng 
đáng kể cơ hội thành công lâu dài. Để bảo đảm đại diện các bên liên quan đầy đủ, điều quan trọng 
liên quan đến việc lựa chọn mục tiêu rộng rãi của các bên liên quan trong các điểm đến bao gồm 
các chính quyền tỉnh và các trưởng thôn / đại diện, Ủy ban Cộng đồng Lâm nghiệp và Thuỷ sản, 
ngành du lịch tư nhân, tổ chức bảo tồn địa phương, cộng đồng địa phương tổ chức phát triển, tổ 
chức làm việc với người dân bản địa, và cộng đồng nông nghiệp. Tìm hiểu về tính khả thi của cộng 
đồng được quyết định bởi thái độ hiểu biết của cư dân hiểu với phát triển du lịch, có thể xảy ra tích 
cực và tiêu cực ảnh hưởng đến "chất lượng cuộc sống" của cư dân chủ nhà, và cơ sở bảo tồn của họ, 
xã hội, và các vấn đề kinh tế. Nó cũng đòi hỏi phải phân tích sự ưu tiên về du lịch của các bên liên 
quan, quan điểm của họ về ngành du lịch và bảo tồn đa dạng sinh học. Có sự tham gia đối thoại với 
các bên liên quan cộng đồng sẽ cho phép cộng đồng nói lên quan điểm của họ về các cơ hội và mối 
quan tâm để phát triển du lịch trong MPF. Một phương pháp phổ biến và hiệu quả sử dụng là bài tập 
về tầm nhìn.  
Điều này thường được sử dụng trong quản lý chiến lược và các ứng dụng liên quan đến việc lập kế 
hoạch và yêu cầu khán giả suy nghĩ về ba câu hỏi đơn giản:   
1. Chúng ta đang ở đâu? (Tình hình hiện tại của điểm đến là gì?)   
2. Nơi nào chúng ta muốn đi? (Các điểm đến nào sẽ là năm năm kể từ bây giờ?)   
3. Làm thế nào để chúng ta đạt được điều đó? (Những hành động đó cần phải xảy ra để có nơi mà 
chúng tôi hiện nay đang có đến nơi mà chúng tôi muốn đi là gì?)   
Tùy thuộc vào bối cảnh phát triển du lịch trong MPF, chủ đề cụ thể có thể cần phải được đánh giá 
thêm các vấn đề đa dạng sinh học và du lịch, phát triển du lịch nói chung, các vấn đề cộng đồng bản 
địa và du lịch. Là một yếu tố nữa là tính khả thi của cộng đồng các bên liên quan, của tham vấn cá 
nhân với các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương, các chuyên gia chủ chốt, và đại diện của các tổ 
chức địa phương sẽ giúp đỡ để đạt được một sự hiểu biết về các vấn đề cộng đồng, ưu tiên, và mối 
quan tâm và phản ứng ban đầu để phát triển các tiềm năng du lịch trong MPF . 

5.1.3. Đánh giá môi trường  
Càng rõ ràng và hầu hết các tài liệu của tất cả các tác động phát sinh từ du lịch sinh thái tại các khu 
vực được bảo vệ là những tác động môi trường. Trước khi du lịch sinh thái có thể phát triển trong 
MPF sẽ một điểm chuẩn của tình trạng đa dạng sinh học hiện tại để sau này có thể tác động được 
theo dõi và đánh giá với điểm chuẩn này. Một chương trình giám sát và đánh giá được đề nghị trong 
tài liệu này, sẽ đòi hỏi một cơ sở ban đầu của các chỉ số nào đó để đo lường tác động theo thời gian 
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và thiết lập các thay đổi (tích cực và tiêu cực) trong các tài nguyên thiên nhiên của khu vực được 
bảo vệ. Những lĩnh vực trong tài liệu này bao gồm:  
• các loài động thực vật, bao gồm cả mức độ lưu hành của chúng, hoặc tình trạng nguy cấp, đe dọa; 
• chức năng của hệ sinh thái (ví dụ như các vùng đất ướt, khảm rừng, đồng cỏ, vv); 
• vật lý cảnh quan (như hành lang sinh học, hệ thống núi); 
• tài nguyên nước (sông, hồ, đầm phá, vùng nước lưu vực, vv); 

5.1.4. Đánh giá tài chính  
Một kế hoạch tài chính 5 đến 10 năm của khu nghỉ mát sẽ được yêu cầu để đánh giá tính khả thi về 
tài chính của nhà lều sinh thái này. Một chuyên gia tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài 
chính sẽ yêu cầu phân tích của các hạng mục như dự đoán về hiệu quả tài chính trong tương lai (trả 
về đầu tư, dòng tiền, bán hàng), chi phí vận hành, hiệu suất hoạt động trong tương lai, ước tính vào 
làm việc yêu cầu về vốn, đánh giá hàng tồn kho, kinh doanh và tài sản định giá, phân tích về nhu 
cầu thị trường và chiến lược lối vào, vốn đầu tư, dịch vụ cho vay và vốn (lại) cơ cấu lại. Các công ty 
như KPMG, Horwath và Horwath, hoặc Colliers International là một trong hàng loạt các chuyên gia 
tư vấn tài chính người thực hiện đánh giá tài chính với các cường độ này.  
 

5.2. Quan hệ đối tác   
Trước khi tiếp tục với du lịch sinh thái trong MPF, sẽ rất quan trọng cho sự thành công để tạo thành 
một số đối tác có lợi giữa các bên liên quan. Điều này sẽ bao gồm một loạt các trách nhiệm cần thiết 
cho quy hoạch, phát triển, tạo điều kiện, và quản lý du lịch sinh thái, với mỗi bên tham gia góp phần 
vào quá trình này theo thế mạnh của mình. Mỗi bên liên quan đòi hỏi thiết lập các vai trò và trách 
nhiệm để đảm bảo rằng những nỗ lực không lặp lại hoặc bỏ qua. Hình thành quan hệ đối tác sẽ được 
yêu cầu trong một khoảng thời gian, với các bước kế tiếp tùy thuộc vào tốc độ và sự thành công của 
tiến bộ. Thoả thuận giữa các bên liên quan đòi hỏi sự tham gia tích cực và thu hút tất cả, để đảm bảo 
một quá trình có hiệu quả, theo đó điều chỉnh hoặc thay đổi có thể được thực hiện cho phù hợp với 
năng lực và khả năng của các bên liên quan theo thời gian. Dưới đây là đại diện cho các loại trách 
nhiệm của mỗi bên liên quan chính của MPF nên xem xét và các loại quan hệ đối tác đó là cần thiết. 
Những trách nhiệm quan hệ đối tác đã được bắt nguồn từ một thỏa thuận hợp tác giữa các Cục Lâm 
nghiệp Campuchia, WWF, và các nhà tài trợ dự án Habitat Grup Empresarial.  

5.2.1. WWF   
WWF là người khởi động phát triển du lịch sinh thái cần phải có một vai trò hàng đầu trong quá 
trình phát triển du lịch sinh thái, cung cấp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cho các bên liên quan, 
tạo điều kiện thông tin giữa các bên liên quan, và bắt đầu phát triển bền vững của du lịch sinh thái 
trong MPF. Điều này sẽ bao gồm vai trò, trách nhiệm là:  
• Tìm thêm hỗ trợ tài chính cho dự án khi cần thiết và tạo điều kiện cho các ứng dụng kinh phí tài 
trợ cho những thứ như vốn ban đầu, đề án tài chính tín dụng nhỏ cho cộng đồng  
• Giao tiếp, tạo mạng lưới với đối tác và nhà tài trợ nội bộ và bên ngoài về các hoạt động và kết quả 
dự án  
• Xây dựng các thủ tục, chính sách, quy định cho các hoạt động du lịch, cũng như hướng dẫn cho sự 
phát triển bền vững  
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với các bên liên quan, làm theo hướng dẫn của chính phủ  
• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết và xây dựng năng lực trong du lịch  
• Cung cấp giám sát dự án và đánh giá tất cả các liên doanh du lịch sinh thái và các hoạt động trong 
MPF  
• Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng du lịch liên quan trong MPF phù hợp với các đối tác ngoài khu 
vực trách nhiệm của chính phủ và tư nhân  
• Hỗ trợ tuyển dụng thích hợp, và quản lý các nhân viên cần thiết cho hoạt động du lịch như dự kiến 
trong MPF ví dụ một nhân viên Du lịch sinh thái để giữ liên lạc với cộng đồng, nhà đầu tư, của 
chính phủ, và WWF  
• Đầu vào, thiết kế và hỗ trợ để thành lập Ủy ban Khu du lịch hoang dã Srepok  
• Ra quyết định quản lý hằng ngày về các hoạt động liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái thích 
hợp ngoài các trách nhiệm của các đối tác khu vực chính phủ và tư nhân  
• Giám sát phát triển du lịch và liên doanh, cung cấp thông tin cập nhật và báo cáo lên FA, các cộng 
đồng địa phương và các phòng ban. Cũng theo dõi các hoạt động như là một vòng phản hồi trong 
việc đánh giá hiệu suất và không tuân thủ các thỏa thuận / hợp đồng thuê nhà khai thác "  
• Xây dựng và thực hiện một cơ chế tài chính bền vững và chi phí và hướng dẫn chia sẻ lợi ích  
• Hỗ trợ xây dựng năng lực của FA về du lịch  
• Làm việc với các cộng đồng để hỗ trợ họ trong việc hội nhập khu vực kế hoạch tổng thể du lịch 
trở thành Kế hoạch phát triển của xã, bằng cách sử dụng Ban Chấp hành chính quyền địa phương 
như là phương tiện mà qua đó các kế hoạch này được tổ chức và tích hợp. 
 

5.2.2. Sở Du lịch 
Sở Du lịch là cơ quan lãnh đạo tất cả các hoạt động phát triển du lịch trong tỉnh, và do đó đóng một 
vai trò trong việc tham mưu, quản lý và giám sát du lịch tại các tỉnh tương ứng. Vai trò và trách 
nhiệm của sở sẽ bao gồm: 
• Tạo thuận lợi cho các cuộc thảo luận ở mọi cấp của chính phủ về chiến lược phát triển du lịch sinh 
thái và quản lý bảo vệ rừng Mondulkiri 
• Dẫn đầu về sáng kiến để cải thiện du lịch và phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh 
• Hành lang chính quyền trung ương để bố trí kinh phí từ ngân sách quốc gia nhằm thúc đẩy phát 
triển du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh thông qua một trung tâm thông tin tài liệu của tỉnh,, vv 
• Cung cấp hỗ trợ cũng như chỉ đạo các quy trình phê duyệt cho các đề xuất dự án du lịch cộng 
đồng 
• Chứng thư mục đích để các nhà tài trợ cho các đề xuất liên quan đến phát triển du lịch sinh thái, 
quản lý trong khu bảo vệ rừng Mondulkiri  
• Tuyển dụng và quản lý tất cả các nhân viên cần thiết cho hoạt động du lịch DOT 
• Phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức có thẩm quyền khác để chuẩn bị kế hoạch 
phát triển cho việc bảo tồn các khu du lịch, trung tâm du lịch, khu du lịch khác dưới sự giám sát của 
mình. 
• Giám sát các hoạt động dịch vụ của dịch vụ du lịch như khu du lịch và dịch vụ vận tải 
• Phối hợp với các nhà đầu tư để phát triển du lịch. 
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5.2.3. Cục Lâm nghiệp 
Cục Lâm nghiệp (FA) theo cơ cấu quản lý của Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF), 
chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên rừng. Vai trò và trách nhiệm của FA sẽ bao 
gồm: 
• Quản lý và duy trì cơ sở hạ tầng du lịch trong MPF một cách phù hợp và liên quan đến cơ sở hạ 
tầng phục vụ du lịch và quản lý cả hai khu vực bảo vệ và du lịch, ví dụ: đường giao thông 
• Cấp phép cho phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trong MPF 
• Phát hành giấy phép khai thác và cho thuê đối với nhà đầu tư, và đánh giá hiệu suất và sự tuân thủ 
của họ để chính sách, quy định, quy tắc ứng xử, vv, và nếu cần thiết thu hồi giấy phép hoạt động, 
cho thuê, vv 
• Chỉ đạo việc phê duyệt chủ trương chia sẻ lợi ích được phát triển bởi Cục Lâm nghiệp, Habitat, 
• Chỉ đạo việc phê duyệt các khu du lịch nêu trong kế hoạch quản lý 
• Cung cấp đầu vào vào sự phát triển và thực hiện cơ chế tài chính bền vững và chi phí và hướng 
dẫn chia sẻ lợi ích, Ủy ban Du lịch và các quỹ cộng đồng 
• Nhập vào một Ủy ban Du lịch khu vực hoang dã Srepok  
• Nhập vào một cơ chế tài chính bền vững và chi phí và lợi hướng dẫn chia sẻ lợi ích. 
 

5.2.4. Cộng đồng 
Cộng đồng cũng đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ đối tác phát triển du lịch sinh thái. Họ 
đóng góp kiến thức, nguồn lực (con người và tự nhiên) và thời gian để phát triển của nó, ngoài 
phạm quyền sở hữu. Đây là một khía cạnh quan trọng là phải biết khi phát triển du lịch trong cộng 
đồng địa phương, các cộng đồng phải được cam kết nhận quyền sở hữu dự án để nó thành công trọn 
vẹn. Vai trò và trách nhiệm của cộng đồng sẽ bao gồm: 
• Tích cực tham gia vào phát triển và thực hiện cơ chế tài chính bền vững và chi phí và hướng dẫn 
chia sẻ lợi ích, Ủy ban Du lịch và các quỹ cộng đồng 
• Xác định các thành viên của cộng đồng để tham gia trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch 
• Tham gia vào quy hoạch, thực hiện và giám sát phát triển du lịch trong MPF 
• Thành lập các hiệp định và hướng dẫn giữa các cộng đồng và nhà đầu tư du lịch trước khi hoạt 
động và phát triển du lịch. Các thỏa thuận và hướng dẫn này được trình bày trong phần tiếp theo - 
Mục 5.5.3 Ủy ban Du lịch, và 5.5.3.1 Quỹ Du lịch cộng đồng. 
 

5.2.5. Habitat Grup Empresarial 
Sự tham gia của Habitat, bao gồm cả công ty ký hợp đồng để quản lý các nhà lều sinh thái (dù có 
Habitat hay không), sẽ bao gồm cung cấp vốn cần thiết cho việc thực hiện cũng như cung cấp 
những kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý du lịch, và kiến trúc và xây dựng bền vững. Các vai trò 
và trách nhiệm của Habitat sẽ bao gồm: 
• Xây dựng và thực hiện các chiến lược tiếp thị du lịch cho khu nghỉ mát. Đầu vào và đồng quản lý 
một chiến lược tiếp thị cho các MPF 
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• Thiết kế và thiết lập một Ủy ban Du lịch khu vực hoang dã Srepok  
• Hợp tác thiết kế cơ sở hạ tầng du lịch 
• Mua một công ty để quản lý các hoạt động của nhà lều sinh thái này. Giám sát và kiểm tra các nhà 
thầu bao gồm tuyển dụng, điều khoản hợp đồng về tài liệu tham khảo và điều kiện 
• Sử dụng người dân địa phương nơi có thể, và tuân thủ các Uỷ ban cộng đồng và Quỹ hướng dẫn 
cho việc chia sẻ lợi ích công bằng. Đầu vào thành một cơ chế tài chính bền vững và chi phí và 
hướng dẫn cho việc chia sẻ lợi ích. 
 

5.2.6. Khu vực Du lịch tư nhân 
Các nhà điều hành tour trong nước sẽ cung cấp mối liên kết quan trọng giữa các cộng đồng, du lịch, 
thông qua mạng, tìm nguồn cung ứng và đưa khách du lịch đến Campuchia và các MPF. Vai trò và 
trách nhiệm của các nhà điều hành trong nước bao gồm: 
• Tiếp thị, đóng gói và bán sản phẩm hoặc tour 
• Sắp xếp hậu cần cho khách du lịch 
• Tìm nguồn sản phẩm có sẵn và thiết thực, trực tiếp từ cộng đồng 
• Tuân thủ Ủy ban cộng đồng và Quỹ hướng dẫn cho việc chia sẻ lợi ích công bằng 
• Đầu vào và đồng ý với một cơ chế tài chính bền vững, và hướng dẫn chia sẻ lợi ích chi phí 
Một lợi thế quan trọng trong việc hình thành quan hệ đối tác giữa cộng đồng và điều hành du lịch 
địa phương là các tác động có thể được kiểm soát, cơ hội việc làm tăng lên, trình độ phát triển được 
xác định, và trách nhiệm khác và yêu cầu được thiết lập. Bất lợi có thể có của việc sử dụng một toán 
tử là một tỷ lệ doanh thu sẽ rời khỏi khu vực. Nguy cơ này có thể được giảm thiểu trong giai đoạn 
lập kế hoạch, theo đó nó được quyết định rằng các nhà khai thác phải trả tiền hoặc một khoản phí 
hàng năm hoặc tỷ lệ phần trăm dựa trên từng du du khách (đó là cuối cùng thông qua người tiêu 
dùng), hoặc biến đổi một số khái niệm. 
 

5.2.7. Cơ quan chính quyền tỉnh Mondulkiri 
Chính quyền địa phương của tỉnh chịu trách nhiệm về tất cả các công trình công cộng trong đô thị 
này. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan này bao gồm: 
• Tuân thủ và thực hiện theo quy định và hướng dẫn về tiêu chuẩn phát triển du lịch và chia sẻ lợi 
ích của Ủy ban Du lịch 
• Chỉ đạo và hỗ trợ cho việc tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh 
• Bảo đảm rằng các tiêu chuẩn hướng dẫn cho phát triển du lịch và tham vấn cộng đồng là đầy đủ và 
minh bạch 
• Bảo đảm đầu tư theo dõi và tuân thủ những nguyên tắc và tiêu chuẩn và đầu tư phù hợp với kế 
hoạch phát triển kinh tế cộng đồng và tỉnh 
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Doanh nghiệp du lịch 
- Sản phẩm và khách hàng 
- Kinh nghiệm hoạt động 
- Mạng lưới doanh nghiệp và xúc tiến 
- Nhà điều hành tour 

WWF 
- Sự bảo vệ, bảo tồn MPF 
-  Hỗ trợ kỹ thuật 
- Tạo thuận lợi cho đối tác 
trong và ngoài nước 
- Kiểm tra và đánh giá dự án 
 

Cộng đồng 
- Sở hữu và hỗ trợ dự án 
- Kiến thức về địa phương 
- Dịch vụ 
- Nguồn lực (Nhân lực và tài 
nguyên thiên nhiên) 
 

Habitat 
- Xây dựng năng lực điểm đến 
- Tiếp thị 
- Làm việc với các bên đối tác 
- Cố vấn quản lý cho khu nghỉ mát 
- Thuê người địa phương nếu có thể 

Bộ phận công cộng 
- Tài chính 
- Quản lý khu nghỉ mát 
- Hỗ trợ 
- Hướng dẫn 
- Cố vấn kỹ thuật 
- Xây dựng năng lực điểm đến 
- FA, DoT, Provincial, Govt 

Mối quan hệ đối tác 
về du lịch sinh thái 

tại MPF 
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6. GIAI ĐOẠN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Để tối đa hóa sự thành công của du lịch sinh thái trong MPF, thật quan trọng để đảm bảo một cách 
tiếp cận theo từng giai đoạn thực hiện được thông qua. Bằng cách này, các yêu cầu cần thiết được 
đáp ứng một cách thành công trước khi tiếp tục nhiều giai đoạn phức tạp của sự phát triển. Điều này 
sẽ đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan được chuẩn bị và trang bị để xử lý những tác động tiếp 
theo sẽ xảy ra như là kết quả của du lịch vào khu vực. Tất cả các giai đoạn thực hiện phải được xem 
xét trong phạm vi chính luận, toàn diện, phương pháp tiếp cận kế hoạch chiến lược tầm xa để phát 
triển du lịch trong khu vực, với mỗi phần phát triển mới của một bước đi hợp lý của toàn bộ quá 
trình tiếp cận. Trong di chuyển về phía trước đối với các bước tiếp theo, WWF và môi trường sống 
sẽ cần phải thực hiện một kế hoạch quản lý du lịch sinh thái cho các MPF. 
 
Cấu trúc của kế hoạch nên được tách ra thành ba giai đoạn, giai đoạn 1 (cơ sở), giai đoạn 2 (chuẩn 
bị), và giai đoạn 3 (thực hiện). Ba giai đoạn được đề nghị lên WWF là những bước cần thiết theo 
yêu cầu và đề cương các hoạt động liên quan mà WWF có thể thực hiện hoặc uỷ quyền. Một số các 
bên liên quan (tổ chức và cơ quan) sẽ phải dành một lượng thời gian cố định trong các giai đoạn 
khác nhau để thực hiện tùy theo giai đoạn, hoạt động và hỗ trợ theo yêu cầu. Tất cả các giai đoạn 
phải được xem xét trong phạm vi chính luận toàn diện, kế hoạch chiến lược để phát triển du lịch 
trong khu vực. 
 
Giai đoạn 1 đặt nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái. Các hoạt động đề ra trong giai đoạn này 
liên quan đến việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và các bên liên quan, trong khi sự chuẩn bị tất 
cả các thỏa thuận và hướng dẫn cần thiết sẽ phải được thành lập trước khi du lịch sinh thái có thể 
tiến hành. Điều này sẽ bao gồm hướng dẫn, giám sát và đánh giá chương trình, và xây dựng năng 
lực. Giai đoạn 2 là giai đoạn chuẩn bị, nơi cộng đồng và các MPF được tổ chức để thực hiện du lịch 
sinh thái. Điều này sẽ bao gồm tìm nguồn cung ứng người lao động cần thiết và mục tiêu đào tạo và 
xây dựng năng lực hơn nữa, phát triển sản phẩm, phát triển và thực hiện nguyên tắc chia sẻ lợi ích. 
Giai đoạn 3 là giai đoạn thực hiện tất cả các khía cạnh của hai giai đoạn trước đã được đưa vào hành 
động. Điều này sẽ bao gồm các hoạt động xây dựng các tour du lịch cuối cùng và các hoạt động 
thiết lập mạng lưới và xây dựng sản phẩm du lịch. Nó được hình dung rằng mỗi giai đoạn sẽ cần 
khoảng 6-12 tháng để thực hiện phụ thuộc vào sự tiến bộ của cộng đồng, sự sẵn có của nguồn lực, 
tài chính, huy động, cũng như bất kỳ sự kiện đã tính toán trước. 
 

6.1. Giai đoạn 1 – Cơ sở 

6.1.1. Đánh giá 
Mục 5.1.1 đến 5.1.4 phác thảo lý luận và quy trình cho một sự đánh giá về tính khả thi của nhà lều 
sinh thái này. Đánh giá tính khả thi thị trường, môi trường, xã hội và tài chính sẽ được yêu cầu ngay 
từ đầu, với mỗi đánh giá yêu cầu dịch vụ tư vấn có kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực tương 
ứng. Những đánh giá này có thể được tiến hành song song và sẽ mất khoảng 2-4 tháng để tiến hành. 
Từ đó, kế hoạch cụ thể có thể được phát triển cho các nhà lều sinh thái (tức là kế hoạch tiếp thị, tài 
chính, kế hoạch kinh doanh, vv) mà sẽ được tập trung, định hướng và nỗ lực phát triển của nhà lều 
sinh thái, và sẽ hoạt động như hướng dẫn chính mà từ đó quyết định sẽ được thực hiện. 
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6.1.2. Kế hoạch quản lý du lịch sinh thái 
Các kế hoạch quản lý du lịch sinh thái là một tài liệu thể hiện các khuyến nghị về du lịch sinh thái là 
sẽ được tiến hành như thế nào trong một khu vực được bảo vệ, và được dựa trên kế hoạch quản lý 
chung của đặc thù khu được bảo vệ. Thông thường, các kế hoạch là sự mở rộng chi tiết của hướng 
dẫn chung được thành lập trong kế hoạch quản lý tổng hợp, chẳng hạn như mục tiêu quản lý tổng 
thể bảo vệ khu vực, cơ cấu quy hoạch và khuyến nghị cho du lịch sinh thái. Triết lý chính của kế 
hoạch sẽ là thiết lập một tình huống mà sẽ điều chỉnh sự phát triển của du lịch trong MPF, cũng như 
đa dạng hóa sản phẩm để khuyến khích khu vực tư nhân và cộng đồng địa phương phát triển hoạt 
động du lịch sinh thái trong và ngoài MPA. 
 
Kế hoạch cần đề xuất việc tạo ra một sự trải nghiệm đa dạng, các loại cơ sở lưu trú, và địa điểm cho 
các cơ sở du lịch sinh thái là quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ điểm đến du lịch sinh thái. 
Đầu vào từ tất cả các bên liên quan xung quanh MPF như nêu trong phần 5.2. (tức là các nhà khai 
thác du lịch, đại diện từ các cộng đồng, đại diện từ các cơ quan chính quyền địa phương, WWF, 
vv), sẽ được yêu cầu nếu kế hoạch là để được chấp nhận và "sở hữu" bởi tất cả các bên liên quan. 
Trong khi khởi xướng tại giai đoạn nền tảng trong giai đoạn 1, các Kế hoạch Quản lý Du lịch sinh 
thái (EMP) sẽ cần phải được cải thiện trong suốt các giai đoạn, để đưa vào bản báo cáo điều kiện 
thay đổi. Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch một cách lý tưởng là sẽ bắt đầu vào giai đoạn 2. 
 
Một EMP điển hình nên kết hợp các khía cạnh sau đây: 
• Thông tin cơ sở, mục tiêu và nội dung kế hoạch, trong hội nhập tổng thể của kế hoạch quản lý của 
MPF 
• Một mô tả chi tiết về sản phẩm, điểm du lịch và tiện nghi vật chất được xem xét, tập trung vào 
nguồn lực cần thiết, sự tham gia của cộng đồng, các tác động tiềm năng và phát triển sản phẩm. 
• Phát triển một khái niệm du lịch hoặc thương hiệu (ví dụ như Serengeti của châu Á), bao gồm các 
chủ đề liên quan và mối liên kết với các điểm tham quan khác, các sản phẩm và khu vực 
• Một kế hoạch không gian, bao gồm cả kế hoạch chi tiết địa điểm cho phát triển du lịch và quy 
hoạch 
• Một kế hoạch lưu thông, phác thảo các tuyến đường có thể, cổng, phân phối các điểm du lịch, vv 
cho các hoạt động và sự di chuyển, để đảm bảo rằng con đường bổ sung và các con đường không 
được xây dựng để sử dụng du lịch, và mang năng lực có thể được thiết lập, như các nút giao thông 
sẽ đón nhận tác động nhiều nhất. 
• Xác định các dự án thí điểm, tô giới, các đối tác, sự tham gia của cộng đồng, đào tạo cho các hoạt 
động can thiệp, dự án vv 
• Xác định các dịch vụ hỗ trợ du lịch và các lĩnh vực như phiên dịch, phương tiện, cơ sở hạ tầng vv 
• Một khuôn khổ của sự phát triển bao gồm cả khung thời gian để hoàn thành các hoạt động và cơ 
chế phản hồi đầy đủ về các kế hoạch của tất cả các chủ sở hữu cổ phần. 

6.1.3. Thủ tục giám sát và đánh giá 
Giám sát và đánh giá (M & E) là rất quan trọng để đánh giá sự thành công của du lịch sinh thái 
cũng như xác định các vấn đề và chiến lược quản lý thích ứng. Chương trình đánh giá là cần thiết để 
đảm bảo phát triển du lịch sinh thái là đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp, cộng đồng, và các 
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tổ chức chính phủ. Thông qua M & E sẽ có thể để xác định hiệu quả của phát triển du lịch sinh thái 
như là một chiến lược xoá đói giảm nghèo, bảo tồn, cải thiện kinh tế, vv chương trình M & E phải 
được thành lập để xem xét những thay đổi (tích cực và tiêu cực) trong các tài nguyên thiên nhiên, 
sinh kế cộng đồng, và du lịch tăng trưởng trong tỉnh. 
 
Dự án sẽ được tăng cường đáng kể bằng cách theo dõi thường xuyên và thông tin phản hồi để đánh 
giá sự thành công và xác định các điểm yếu có thể cần phải được điều chỉnh. Chỉ đơn giản cần được 
thống nhất và thực hiện được biết đến với cộng đồng. Những điều này nên bao gồm hoạt động kinh 
tế, phản ứng của cộng đồng địa phương và hạnh phúc, sự hài lòng của khách truy cập, và thay đổi 
môi trường. Giám sát phải giữ được sự đơn giản và phản hồi từ du khách, công ty lữ hành, và người 
dân địa phương. Đào tạo người tham gia địa phương trong quá trình theo dõi có thể rất cần thiết. 
 
Có một nhu cầu phải theo dõi mức độ hoạt động du lịch và các tác động của chúng. Một chương 
trình giám sát điểm du lịch có hiệu quả cần được phát triển để xác định cả hai xu hướng tích cực và 
tiêu cực đối với điều kiện môi trường, kinh nghiệm của du khách, và tình trạng cơ sở hạ tầng du lịch 
và dịch vụ. Các tiêu chí giám sát tiêu biểu liên quan đến tác động không thể chấp nhận bao gồm 
sinh học (xói mòn, thiệt hại thực vật, chất lượng nước, lan rộng không gian, các chất ô nhiễm) và xã 
hội (xung đột về sử dụng, hành vi của khách truy cập, dòng du khách, sự hài lòng của khách truy 
cập, tiêu chuẩn tiện nghi, tác động cộng đồng, xã hội thay đổi). 
 
Một chương trình giám sát tiêu biểu sẽ kết hợp xác định tác động và các chỉ số được theo dõi, lựa 
chọn phương pháp đo đạc, xác định các giới hạn hoặc phạm vi của sự thay đổi chấp nhận được 
với đầu vào các bên liên quan, phát triển một kế hoạch giám sát hoạt động, đào tạo nhân viên, quản 
lý và đại diện cộng đồng về kỹ thuật giám sát, phân tích dữ liệu và thực hiện quản lý thay đổi, thực 
hiện giám sát, kiểm tra dữ liệu, trình bày kết quả giám sát cho tất cả các bên liên quan, và đánh giá 
các chương trình giám sát và tiến hành tiếp cận cộng đồng. 

6.1.4. Nâng cao nhận thức du lịch  
Mục đích của việc nâng cao nhận thức là cho phép cộng đồng hiểu được bản chất của ngành du lịch 
và các tác động thêm vào sẽ ảnh hưởng đến bảo tồn của khu vực. Vật liệu như tranh ảnh, video, và 
các cuộc họp cộng đồng sẽ là chìa khóa để phân phối thông tin này. Kết quả là đảm bảo rằng các 
cộng đồng nhận thức đầy đủ về du lịch và sử dụng những thông tin này có thể thực hiện những 
thông báo có chon lọc về loại và mức độ phát triển du lịch trong cộng đồng.  
Trước khi tiếp tục với du lịch sinh thái, cộng đồng phải chuẩn bị cho các hiệu ứng có thể phát sinh 
từ sự phát triển đó. Xây dựng năng lực trong ngành du lịch liên quan đến du lịch và du lịch sinh 
thái, truyền thống, phát triển các loại hình du lịch sinh thái và mức độ tham gia, những tác động tích 
cực và tiêu cực của du lịch đối với môi trường và cộng đồng, các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành 
công của du lịch sinh thái, cách cộng đồng có thể tham gia vào du lịch sinh thái, các lợi ích mà có 
thể được nhận, và những lợi ích của việc bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên cho du lịch sinh thái.  
Nâng cao nhận thức sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian để cho phép cộng đồng để hấp 
thụ các thông tin và đặt câu hỏi về các vấn đề cụ thể. Nó cũng cung cấp cho họ cơ hội để phổ biến 
rộng rãi hơn thông tin này để toàn thể cộng đồng nhận thức được, và bất kỳ ý tưởng hoặc các vấn đề 
có thể được đưa ra tại phiên họp tiếp theo. Đào tạo của cộng đồng địa phương ở nhiều cấp độ cũng 
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sẽ được yêu cầu và sẽ phải phụ thuộc vào mức độ tham gia và các loại hình phát triển du lịch sinh 
thái được đề xuất cho khu vực. 

6.1.5. Tăng cường thể chế 
Điều này sẽ liên quan đến việc tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức chính phủ và các bên liên 
quan bằng cách sắp xếp cho từng làm việc cùng nhau để đảm bảo tất cả các khía cạnh của kế hoạch 
phát triển du lịch sinh thái đang được thực hiện. Các cuộc họp thường xuyên giữa các bên liên quan 
nhằm khuyến khích sự tham gia chủ động trong việc lập kế hoạch và ra quyết định sẽ đảm bảo phát 
triển du lịch toàn diện. Một nhóm công việc du lịch gồm các đại diện từ tất cả các tổ chức có liên 
quan cũng có thể tăng cường quá trình cộng tác. 
Một yếu tố chắc chắn nâng cao nhận thức về du lịch sẽ phải được tiến hành với các cơ quan liên 
quan của MPF. Điều này là để đảm bảo rằng quyết định của các tổ chức liên quan đến nguyên tắc 
thành lập của các thị trường du lịch, nhu cầu, cung cấp, cạnh tranh và tính bền vững. Thường thì các 
quyết định liên quan đến phát triển du lịch ở Campuchia được thực hiện trong một môi trường của 
sự hiểu biết hạn chế của hệ thống du lịch và chức năng của nó. Kết quả là, phát triển du lịch có thể 
đóng góp vào sự bền vững lâu dài của ngành công nghiệp du lịch, cộng đồng và các nguồn lực. Do 
đó nó sẽ cần thiết để bao gồm tăng cường thể chế và xây dựng năng lực trong ngành du lịch cho các 
tổ chức có liên quan. 

6.1.6. Kế hoạch và Quy hoạch Phát triển địa điểm 
Kế hoạch phát triển địa điểm riêng lẻ cho các địa điểm du lịch sinh chủ yếu được xác định trong 
MPF sẽ cần phải được phát triển. Kế hoạch địa điểm cần phải cẩn thận đưa vào quỹ bù trừ đất cho 
phát triển khu nghỉ mát, hệ thống xử lý chất thải, xây dựng đường thiết yếu nếu cần thiết, để giảm 
thiểu tác động. Hơn nữa, mật độ khu nghỉ mát chấp nhận được, đề cập đến số lượng của các tòa nhà 
trên mỗi mét vuông cũng như kích thước trung bình của các tòa nhà riêng lẻ, chủ yếu là yêu cầu số 
dư chính xác được tìm thấy giữa phát triển và nhạy cảm sinh thái. Điều này cũng cần phải được 
xem xét trong kế hoạch phát triển địa điểm trong MPF. 
 
Các kế hoạch địa điểm này chứa thông tin chi tiết của tất cả các hành động cần thiết để phát triển 
các địa điểm này và thứ tự thực hiện, đề xuất phạm vi của sự phát triển và bản đồ chi tiết để đề xuất 
nơi mà cơ sở hạ tầng nên được đặt. Ngoài ra, một kế hoạch phác thảo cơ sở hạ tầng sẵn có của các 
dịch vụ cơ bản như nước thải, điện, nước, tất cả sẽ cần phải được xem xét trong một bối cảnh khu 
vực bền vững và bảo vệ tốt nhất. Ngoài việc thiết lập khu vực dành cho phát triển du lịch sinh thái, 
đẩy mạnh quy hoạch vì nó liên quan đến du lịch sinh thái cần được thực hiện đúng phân bổ sử dụng 
khác nhau của MPF. Dự kiến các hoạt động du lịch sẽ được thực hiện trong một loạt các hình thức 
và cường độ trong MPF trong tương lai, và do đó quy hoạch du lịch và năng lực của khu vực để duy 
trì số lượng và khối lượng cần phản ánh điều này. Phân loại Quy hoạch Du lịch sinh thái được dựa 
trên một triết lý cơ bản của việc tạo ra một sự cân bằng giữa mục tiêu phát triển du lịch sinh thái và 
bảo tồn khu vực và khả năng thực hiện. Những khu du lịch sinh thái cần được phát triển phù hợp 
với các khuyến nghị trong quy hoạch quản lý bao quát các MPF, với vị trí của các yếu tố khác nhau 
kết hợp du lịch sinh thái. Việc phân định các khu du lịch sinh thái sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng đề 
xuất và thực tế của MPA và tầm quan trọng sinh học của nó. Khu điển hình bao gồm: 
• Khu du lịch sinh thái Anchor 
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• Khu du lịch sinh thái Trung 
• Khu bảo tồn du lịch lịch sinh thái 

6.1.6.1 Khu Du lịch sinh thái Anchor 
Đất sử dụng mà thường yêu cầu xem xét đặc biệt có thể được đặt tại khu du lịch sinh thái mỏ neo vì 
nhu cầu của họ để giao tiếp với một loạt các thị trường du lịch và mong muốn tận dụng các tiện 
nghi của khu vực. Những điều này nên được đặt bên ngoài MPF. Trong các khu này sẽ được các 
dịch vụ hỗ trợ như thương mại, giáo dục, các dịch vụ tiện ích y tế, vv vùng này có thể hoạt động 
như là cơ sở cho mọi hoạt động du lịch sinh thái và có thể được đặt trong vùng đệm của MPF. 

6.1.6.2 Khu du lịch sinh thái Đại trung sinh 
Khu du lịch sinh thái Đại trung sinh có thể được đặt trong và ngoài MPF, và có thể bao gồm các 
khu vực có tầm quan trọng sinh học, mặc dù không bao gồm môi trường sống quan trọng. Các khu 
vực này thường được sử dụng dành cho du lịch sinh thái vừa phải (ví dụ như nhà lều sinh thái, diễn 
giải những con đường mòn) với một mức độ đồng ý của các tác động được chấp nhận. Lập kế hoạch 
và các quy định trong các khu trung sinh nên chặt chẽ hơn trong khu neo đậu. Ngoài ra, cần có một 
đảm bảo rằng tất cả các tiện nghi được khuyến nghị tôn trọng các nguyên tắc quy hoạch đặt ra trong 
kế hoạch quản lý tổng thể của MPF. Sau đây là một ví dụ về cơ sở vật chất và hoạt động có thể xảy 
ra ở khu trung sinh và cách chúng liên quan đến kế hoạch quản lý tổng thể quy hoạch: Khu nhà nghỉ 
sang trọng được lắp đặt - Khu 3. Mereuch, nơi vị trí của nhà lều sinh thái, đã được xác định là khu 
vực quản lý có 3 khu vực (thăm viếng tối thiểu, không bền vững, cơ sở hạ tầng lâu đời, ưu tiên bảo 
tồn cao) và phù hợp với vùng 3 được khuyến nghị rằng đề nghị du lịch vừa phải (được định nghĩa 
như bơi lội, chèo thuyền, câu cá, đi bộ / đi bộ). Khu này đã được xác định là có chứa giá trị cao về 
cảnh quan và sinh học và có thể không có khả năng chịu được một lượng lớn các rối loạn theo thời 
gian, và do đó một bộ chỉ số giám sát và giới hạn cho sự thay đổi chấp nhận được cần được phát 
triển. 

6.1.6.3 Khu du lịch sinh thái bảo tồn  
Khu này thường dựa trên một mức độ nhạy cảm cao của đa dạng sinh học và các loài bị đe dọa và 
dễ bị tổn thương và môi trường sống. Khu này có thể được phân chia bao gồm các khu loại trừ cho 
khách du lịch, nơi mà chỉ nhân viên và nhà nghiên cứu của WWF / FA được phép truy cập, cũng 
như các vùng nơi cơ sở hạ tầng tối thiểu được phép, nhưng chủ yếu cho các mục đích diễn giải và 
tạo điều kiện tiếp cận nhằm vào du khách với ít tác động như trên các tài nguyên thiên nhiên nhất có 
thể. Điều này có thể bao gồm các tiện ích như những con đường mòn, nơi nấp để ngắm chim, đường 
bộ có lót ván, bệ ngắm cảnh, và bảng diễn dịch tối thiểu để định hướng và giải thích. 

6.2. Giai đoạn 2 - Chuẩn bị 

6.2.1. Phát triển Nhà lều sinh thái 
Dựa trên các kết quả của các đánh giá chuyên sâu riêng lẻ của tính khả thi về nhà lều sinh thái trong 
giai đoạn 1, đó là dự kiến rằng sự phát triển của các nhà nghỉ sẽ bắt đầu trong giai đoạn này. 

6.2.2. Tìm nguồn cung ứng nguồn nhân lực và đào tạo 
Nhân viên có nguồn gốc từ các cộng đồng địa phương xung quanh MPF sẽ được ưu tiên trong sử 
dụng hơn lao động bên ngoài trong nhà lều sinh thái này. Tham vấn cộng đồng sẽ xác định những 
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người trong cộng đồng những người muốn làm việc trong ngành du lịch, và một quá trình lựa chọn 
sẽ cần phải tiến hành. Điều này phần lớn sẽ đến từ họp cộng đồng và thảo luận nhóm. 
Về đào tạo, điều quan trọng để có được mức độ của việc giao và chấp nhận quyền. Nói chung, đã 
tìm thấy các khóa học kỹ thuật ngắn có tác động rất ít. Các khóa học dài hơn, bao gồm cả học kết 
hợp với thực tiễn và vừa học vừa làm, đã chứng minh được tính cần thiết. Đào tạo về nhà lều sinh 
thái sẽ kết hợp đào tạo cụ thể trong nhiều lĩnh vực (ví dụ như nhà bếp, vệ sinh), với nhiều loại dịch 
vụ đào tạo nói chung (tức là qua trình tiếp khách viếng thăm, vệ sinh cá nhân, chăm sóc khách 
hàng, kỹ năng hiếu khách). 
Những người trong cộng đồng - những người muốn thành lập doanh nghiệp du lịch tư nhân hoặc 
liên doanh sẽ yêu cầu đào tạo trong nhiều lĩnh vực. Điều này cần được cẩn thận thảo luận với các 
cộng đồng mình trước. Các loại và độ dài đào tạo sẽ phụ thuộc vào các loại công việc, và nên bao 
gồm một hỗn hợp của phương pháp chính thức và phi chính thức. Đào tạo phụ trợ sẽ được yêu cầu 
cho các trình điều khiển tàu, các nhà cung cấp, nhân viên xếp dỡ, đội biệt động của cộng đồng, và 
lực lượng lao động nói chung. Mục tiêu đào tạo cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ sẽ bao gồm 
các khía cạnh như: 
• phát triển sản phẩm 
• xử lý khách, chăm sóc khách hàng và kỹ năng hiếu khách 
• làm việc và đàm phán với những hoạt động thương mại 
• kỹ năng quản lý, các vấn đề pháp lý và kiểm soát tài chính 
• hướng dẫn đào tạo, bao gồm cả nội dung và giao hàng 
• đào tạo ngôn ngữ cơ bản 
 
Một khi người dân được xác định cho việc đào tạo, các thủ tục là phát triển chương trình đào tạo cụ 
thể, thiết kế nội dung khóa học, lựa chọn các học viên và huấn luyện viên, và phát triển một quy 
trình đánh giá. Thật là quan trọng đối với những người làm việc trong nhà lều sinh thái để trải qua 
đào tạo chuyên sâu ở các khía cạnh hoạt động, ngôn ngữ, dịch vụ trong sáu tháng với phương pháp 
học dựa trên công việc, với cơ chế hướng dẫn và phản hồi để điều chỉnh và cải thiện khi hiện kiến 
thức và kỹ năng. 
 

6.2.3. Uỷ ban Du lịch cộng đồng 
Ủy ban Du lịch cộng đồng (CTC) là một khái niệm mới tại Campuchia, được tạo ra cho các mục 
đích của kế hoạch và quản lý du lịch và các nguồn lực liên quan. Trong khi dựa vào cộng đồng và 
các ủy ban lâm nghiệp thuỷ sản dựa vào cộng đồng đã được thành lập ở nhiều cộng đồng trên khắp 
Campuchia, du lịch là một nguồn bổ sung mới. Tại các khu vực khác, nơi du lịch dựa vào cộng 
đồng đã phát triển, các ủy ban du lịch thường được hình thành trong cộng đồng lâm nghiệp hoặc ủy 
ban thôn. Sự cần thiết để có một ủy ban du lịch chuyên biệt là để đảm bảo rằng tất cả các vấn đề 
liên quan đến việc phát triển du lịch đang được xem xét thích hợp trong một bối cảnh thuận lợi để 
phát triển bền vững và phù hợp. 
 
Trong giai đoạn đầu của kế hoạch du lịch sinh thái trong MPF, một CTC được thành lập để tạo 
thuận lợi cho quy hoạch, phát triển và chia sẻ lợi ích quá trình phát triển du lịch sinh thái. Các CTC 
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sẽ là cơ quan chủ chốt thông qua đó mọi quyết định liên quan đến phát triển du lịch được thực hiện, 
cho phép sự phối hợp và tham gia của tất cả các bên liên quan trong MPF. Điều này cũng sẽ đảm 
bảo rằng lợi ích bên ngoài không có cơ hội để kiểm soát quyền lực, quyết định phát triển và lợi ích 
của du lịch. Vai trò của Uỷ ban có thể bao gồm các khía cạnh như: 
 
• quyết định hướng phát triển và quản lý du lịch sinh thái tại xã của mình, 
• sắp xếp chia sẻ lợi ích, 
• ủng hộ việc thành lập các hướng dẫn và quy định về du lịch, 
• tham gia sắp xếp, 
• phát triển quan hệ đối tác với các bên liên quan, và 
• phối hợp với các nhà khai thác ngành du lịch và các tổ chức chính phủ. 
 
Thành lập CTC nên được hướng dẫn bởi các mô hình hiện có của cộng đồng lâm nghiệp và các ủy 
ban thủy sản đã thực hiện trong MPF. Lý do này có hai mặt. Thứ nhất, cộng đồng quen với cấu trúc 
và thiết lập các quá trình của ủy ban này để quá trình chuyển giao du lịch có thể được thực hiện 
tương đối dễ dàng. Thứ hai, các uỷ ban được hỗ trợ bởi các cấu trúc và hướng dẫn quy định tại các 
Nghị định Hoàng gia để thiết lập cộng đồng lâm nghiệp do đó tạo cho họ tính hợp lệ trong một bối 
cảnh hợp pháp. Được khuyến nghị cao độ rằng các ủy ban du lịch hoạt động theo các quy trình nêu 
tại các Nghị định Hoàng gia thích ứng với bối cảnh du lịch. 
 

6.2.4. Quỹ du lịch Cộng đồng 
Lợi ích thu được từ du lịch trong khu vực phải đóng góp vào các mục tiêu của du lịch sinh thái, bảo 
tồn và phát triển cộng đồng. Du lịch sinh thái phát triển trong MPF nên được cấu trúc theo cách mà 
các thành viên của cộng đồng hưởng lợi từ sự phát triển của nó. hướng dẫn cần rõ ràng và cụ thể 
cho phân phối các lợi ích du lịch sinh nhằm mục tiêu vào người dân và các khu vực có nhu cầu. Khi 
các lợi ích tài chính của chi tiêu du lịch được lan rộng ra khắp cộng đồng hay không bằng cách xoay 
quanh sự hợp tác, thuê ngoài dịch vụ địa phương, hoặc tạo ra các chi phí trực tiếp, du lịch sinh thái 
tiếp nhận tốt hơn và xem như là một phương tiện cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống cũng 
như kết quả bảo vệ tốt hơn các nguồn lực. Thỏa thuận chia sẻ lợi ích cần được lên kế hoạch và 
thành lập trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động và tạo ra tiền. 
 
Có một số cách thức để cộng đồng tạo ra thu nhập từ du lịch. Ngoài tiền lương cá nhân, cộng đồng 
và các MPF cũng phải có khả năng mang lại lợi ích toàn bộ từ phát triển du lịch sinh thái. Một số 
phương thức huy động vốn tập thể cho cộng đồng là thông qua một quỹ cộng đồng. Quỹ này là một 
loại cơ chế tạo ra doanh thu mà bao gồm một khoản phí hoặc tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu 
kiếm được từ tất cả các hoạt động du lịch. Từ phí đầu vào của khu vực tư nhân, các quỹ này có thể 
được chuyển trở lại thanh toán cho việc đảm bảo sinh kế và thực thi bảo tồn. 
 
Hỗ trợ sẽ được yêu cầu của cộng đồng để thành lập Quỹ. Điều này có thể đến từ các nguồn khác 
nhau như Seila6 và WWF. Khi CTC là cơ quan chủ chốt thông qua đó mọi quyết định liên quan đến 
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phát triển du lịch được thực hiện tại xã, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thành lập và 
hoạt động của Quỹ. 
 
Mục tiêu, cơ cấu khách quan, và các cơ chế chia sẻ phân phối của các quỹ cộng đồng cần phải được 
quyết định và đồng ý của cộng đồng, có thể thông qua các CTC (xem phần trước). Trước khi doanh 
thu được thu thập, thật là quan trọng để thiết lập cách mà thu nhập sẽ được chi tiêu, để đảm bảo 
mục tiêu bảo tồn và phúc lợi cộng đồng đang được đáp ứng. Nếu không đạt được ở bước đầu, phát 
triển du lịch sinh thái không có khả năng thành công trong dài hạn. 
 
Có một số cách để chi tiêu các khoản thu để đáp ứng mục tiêu bảo tồn và cộng đồng. Điều này phải 
được quyết định và phát triển bởi tất cả các bên liên quan theo các ưu tiên như đào tạo, tham quan 
học tập, tiếp thị quy mô nhỏ; trả lương cho đội biệt động cộng đồng, cải thiện cơ sở hạ tầng ở các 
xã, giúp người nghèo hơn trong cộng đồng; cung cấp cho cộng đồng với kinh phí tiên khởi để bắt 
đầu một liên doanh du lịch sinh thái, hoặc cải thiện các trường học hoặc các dịch vụ y tế. 
 
Một ví dụ về phân loại các bước cần thiết để thiết lập một quỹ cộng đồng bao gồm: 
1. Thiết lập mục đích và mục tiêu của Quỹ (tức là loại quỹ và những gì mà Quỹ sẽ góp phần hướng 
tới?) 
2. Xác định và ghi lại các đối tượng mục tiêu (cá nhân, nhóm, ban, chọn làng, xã, các ngành, vv) 
3. Xác định tỷ lệ và tần suất doanh thu được gửi vào quỹ 
4. Thiết lập thủ tục thu và phân phối tất cả thu nhập, với các biện pháp minh bạch được xây dựng 
tập trung váo: 
a. Làm thế nào các khoản thanh toán sẽ được thu lại và làm thế nào doanh thu sẽ được gửi vào Quỹ? 
b. Các thủ tục nào để rút tiền từ Quỹ để thanh toán các đối tượng và các chi phí (tức là hồ sơ, chữ 
ký phê duyệt, nhiều chữ ký, vv)? 
c. Mức độ thường xuyên của Quỹ sẽ được xem xét và kiểm toán? 
5. Thiết lập các thủ tục theo dõi để xem xét đối tượng được nhắm mục tiêu đang được hưởng lợi từ 
thu nhập từ du lịch sinh thái. 
 

6.2.5. Xây dựng năng lực và vận động 
Điều này sẽ cần được tiếp tục trong suốt giai đoạn này, các hoạt động của nó là một phần mở rộng 
của các hoạt động xảy ra trong giai đoạn 1. Xây dựng năng lực trong kế hoạch chuẩn bị, hoạt động 
của ủy ban, và các thỏa thuận hợp tác sẽ cần phải được thực hiện và xây dựng dựa trên những nỗ 
lực trước đó. Việc sử dụng các chương trình tham quan học tập đến các địa điểm du lịch sinh thái 
khác dựa vào cộng đồng cả ở Campuchia và khu vực sẽ có lợi trong việc phơi bày các cộng đồng du 
lịch sinh thái dựa vào cộng đồng như thế nào là cấu trúc và làm thế nào nó hoạt động, ngoài các bản 
vẽ về những bài học kinh nghiệm của các cộng đồng khác. Những địa điểm này có thể bao gồm 
Chambok, Kompong Speu, tỉnh và Prek Toal Wildlife Sanctuary, trên hồ Tonle Sap. 
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6.3. Giai đoạn 3 - Thực hiện 

6.3.1. Sự điều hành tour và thành lập sản phẩm 
Điều này sẽ liên quan đến mỗi thành viên trong cộng đồng, doanh nghiệp đảm bảo rằng sản phẩm 
du lịch được hoàn thành và sẵn sàng cho khách du lịch. Điều này sẽ yêu cầu các cơ sở hạ tầng thích 
hợp được đặt ra, các cộng đồng có đầy đủ thông tin và đào tạo, sắp xếp chia sẻ lợi ích và thỏa thuận 
hợp tác được thành lập. Nếu một nhà điều hành tour du lịch tham gia, thảo luận và đàm phán về 
việc hậu cần của các tour du lịch sẽ thật cần thiết. Điều này sẽ bao gồm các nhà điều hành tour du 
lịch phối hợp với cộng đồng để hoàn thiện sản phẩm và phát triển một gói phần mềm hoặc trọn gói 
để bán cho khách hàng của họ. Các thỏa thuận chia sẻ lợi ích giữa các nhà điều hành và cộng đồng 
trong các hình thức thanh toán cũng cần phải được quyết định ngoài việc sử dụng các nguồn lực của 
cộng đồng (tức là những gì sẽ được sử dụng từ cộng đồng và những gì sẽ cần phải được đưa từ bên 
ngoài). Trách nhiệm và vai trò của các nhà điều hành và cộng đồng cũng cần phải được thiết lập. 
Điều này tất cả có thể được tạo điều kiện thông qua các công ty. 
 

6.3.2. Thiết lập mạng lưới 
Điều này sẽ liên quan đến việc xây dựng mạng lưới với doanh nghiệp và các cộng đồng khác để tối 
đa hóa xúc tiến và hỗ trợ. Các cộng đồng sẽ cần phải xây dựng mạng lưới với doanh nghiệp du lịch 
để làm cho họ nhận thức các sản phẩm du lịch được cung cấp trong khu vực MPF, cũng như giúp 
đỡ trong việc tạo thuận lợi cho khách du lịch đến khu vực này. Các mạng này cũng có thể hỗ trợ 
cộng đồng với các thông tin phản hồi quan trọng về sản phẩm của họ và sự hài lòng của khách 
hàng. Cũng thật quan trọng cho các cộng đồng để xây dựng mạng lưới với các cộng đồng khác, 
hoặc tham gia vào hoặc xem xét du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. Điều này sẽ cho phép cả hai 
cộng đồng để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm và những bài học, cũng như nhận được sự hỗ trợ lẫn 
nhau. Xây dựng về việc học tập và sự hiểu biết của cộng đồng đối với du lịch sinh thái dựa vào 
cộng đồng, nó sẽ là quan trọng đối với các đại diện được lựa chọn để tham dự các cuộc họp hoặc 
hội thảo liên quan. Điều này sẽ cho phép cộng đồng nhận được những ý tưởng mới cũng như hỗ trợ. 
Hơn nữa, bằng cách mời các cộng đồng khác đến khu vực MPF xây dựng hơn nữa dựa trên các 
mạng này hỗ trợ và chia sẻ thông tin. Những hoạt động này được thiết kế để mở rộng việc học tập 
hiện tại và hiểu về phát triển du lịch sinh thái trong khu vực MPF có thể cải thiện và thành công. 
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Giai đoạn 1 – Cơ sở 
Hoạt động Mục tiêu Thực hiện Thời 

gian 
Nhóm mục tiêu Trách 

nghiệm bên 
liên quan 

Đánh giá Đánh giá tính khả thi về 
thị trường, môi trường, xã 
hội và tài chính 

Khảo sát điểm và 
cả nước 
Kế hoạch chi tiết: 
kế hoạch 
marketing, kế 
hoạch tài chính – 
kinh doanh 

2-4 
tháng 

- Công nghiệp 
- Cộng đồng 
- Tỉnh, chính phủ 
- FA, DoE, DoT 

WWF 

Nâng cao 
nhận thức về 

du lịch 

1. Định nghĩa du lịch 
2. Loại hình du lịch 
3. Tác động của du 

lịch: kinh tế, môi 
trường, xã hội và 
văn hóa 

4. Du lịch đối với 
hoạt động bảo tồn 

- Tập gấp 
- Họp chung (cấp 
làng) 
- Video 

2 
tháng 

- Cộng đồng 
- Khu vực tư nhân 
- Cơ quan chính phủ 
 

Sở du lịch, 
Mondulkiri 

Kiểm tra và 
đánh giá 

- Xác định hiệu quả của 
chiến lược du lịch sinh 
thái như một chiến lược 
làm giảm sự nghèo đói.., 
sự bảo tồn, cải thiện kinh 
tế… 
- Kiểm tra sự thay đổi về 
tài nguyên thiên nhiên, 
sinh kế cộng đồng, và tăng 
trưởng du lịch “ đảm bảo 
rằng sự phát triển của du 
lịch gặp được nhu cầu của 
ngành, cộng đồng và cơ 
quan chính phủ 

- Khảo sát địa 
điểm 
- Khảo sát cộng 
đồng 

Đang 
tiến 
hành 

- Ngành 
- Cộng đồng 
- Cơ quan chính phủ 
có lien quan 
 

· WWF 
·  FA 

Kế hoạch 
quản lý du 
lịch sinh thái 

- Mục tiêu và bối cảnh của 
kế hoạch 
- Mô tả một cách chi tiết 
sản phẩm, điểm du lịch và 
tiện nghi được đưa ra 
- Chủ đề liên quan và sự 
liên kết với điểm du lịch 
khác, sản phẩm và khu 

- Hội thảo các bên 
liên quan 
- Sự phát kiến các 
điểm du lịch, sản 
phẩm hấp dẫn 
- Khảo sát điểm 
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vực 
- Kế hoạch không gian, 
bao gồm kế hoạch chi tiết 
địa điểm đối với phát triển 
và quy hoạch du lịch 
- Kế hoạch lưu thông,  
phác thảo những tuyến 
đường, cổng vào, điểm 
phân phối… 
- Gắn chặt với dự án thí 
điểm,nhượng quyền, đối 
tác, cộng đồng tham gia, 
đào tạo hỗ trợ dịch vụ 
- Khung thời gian để hoàn 
thành 

Quy hoạch 
và kế hoạch 
phát triển 
điểm 

Để phát triển kế hoạch 
điểm hợp nhất: 
- Hoạt động cần thiết 
- Phạm vị của kế hoạch chi 
tiết được đề nghị 
- Kế hoạch cơ sở hạ tầng 
 

- Khảo sát điểm 
- Khảo sát cộng 
đồng 

1-2 
tháng 

·FA 
· WWF 

 

Đẩy mạnh tổ 
chức 

- Đẩy mạnh sự cộng tác 
giữa cơ quan chính phủ và 
các bên lien quan 
- Sắp xếp công việc trên 
cơ sở cộng tác 
-  Hội nghị chính thức 
giữa cơ quan chính phủ 
với các bên có lien quan 
 

- Hội nghị mang 
tính cơ quan 
- Nâng cao nhận 
thức 

2 
tháng 

Cơ quan chính phủ có 
liên quan 
Ủy ban du lịch cộng 
đồng 

 

 
Giai đoạn 2 – Chuẩn bị 

Hoạt động Mục tiêu Thực hiện Thời 
gian 

Nhóm mục tiêu Trách nghiệm 
bên liên quan 

Nguồn nhân 
lực và đào 
tạo 

- Nhằm đảm bảo cộng 
đồng được đào tạo một 
cách đúng đắn về chương 
trình đào tạo phát triển chi 
tiết tiếp đón du khách 
- Thiết kế nội dung giáo 

Chương trình đào 
tạo (Chính quy và 
không chính quy) 

Người 
phụ 
thuộc 
vào 
loại 
hình 

- Cộng đồng MPF Cố vấn kỹ 
thuật/ Đào 
tạo viên 
chuyên ngành 
· WWF 
· DoT 
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trình 
- Lựa chọn thực tập sinh 
và đào tạo viên 
- Tiến hành chương trình 
đào tạo 
Phát triển thủ tục đánh giá 

công 
việc 
hay kỹ 
năng 
được 
yêu 
cầu, 
cho 
đến 18 
tháng 

Phát triển 
nhà lều sinh 
thái 

Xác định sản phẩm chủ 
đạo, vị trí, thị trường mục 
tiêu, lộ trình giá, loại hình 
xúc tiến trung bình, kênh 
phân phối, Mối qun hệ đối 
tác có thể 
- Xây dựng nhà nghỉ 

Họp cộng đồng 2 năm  ·  Cố vấn kỹ 
thuật 
· WWF 
· Môi trường 
sống 

Xây dựng 
năng lực và 
sự ửng hộ 
tích cực 

-  Để đảm bảo cộng đồng 
hiểu hoạt động trong gia 
đoạn 1 
- Củng cố và xây dựng sự 
hiểu biết về xây dựng 
năng lực trong kế hoạch 
chuẩn bị, do luật, hoạt 
động của ủy ban, thỏa 
thuận đối tác 

Họp cộng đồng 6 
tháng 

- Cộng đồng 
- Ủy ban du lịch 
cộng đồng 

- Hỗ trợ của 
Tổ chức phi 
chính phủ 
- WWF 
- Cơ quan 
chính phủ có 
liên quan 

Thành lập 
ủy ban du 
lịch cộng 
đồng (CTC) 

- Cấu trúc tổ chức 
- Vai trò và nhiệm vụ 
- Tiêu chuẩn lựa chọn 
- Bầu cử ủy ban 

Họp chung 3 
tháng 

Đại diện cộng 
đồng 

· WWF 
· Seila 

Thiết lập 
quỹ Cộng 
đồng về du 
lịch 

- Mục tiêu 
- Cấu trúc 
- Cơ chế phân phối 

Họp chung 3 
tháng 

Đại diện cộng 
đồng 

· WWF 
· Hội đồng xã 
· Seila 

 
 
Giai đoạn 3 – thực hiện 

Hoạt động Mục tiêu Thực hiện Thời 
gian 

Nhóm mục tiêu Trách 
nghiệm bên 
liên quan 

Sự điều Kiểm tra: - Khảo sát/ đánh 1-2 - · CTC · Cố vấn kỹ 
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hành tour và 
thiết lập sản 
phẩm 

- Cộng đồng am hiểu rõ và 
được đào tạo 
- Sắp xếp việc phân chia 
lợi ích và mối quan hệ đối 
tác được thiết lập 
- Hậu cần được thiết lập 
- Trách nhiệm và vai trò 
của người điều hành và 
công đồng 

giá 
- Họp cộng đồng 
- Họp đối tác/ các 
bên có liên quan 

tháng - · ngành thuật 
· CTC 
· Nghành 

Thiết lập 
mạng lưới 

- Cung cấp thông tin về 
ngành du lịch 
- Khuyến khích doanh 
nghiệp tài trợ các hoạt 
động du lịch tại MPF 
- Trao đổi kinh nghiệm về 
CBET với cộng đồng 
-  Nhận hỗ trợ từ cộng 
đồng về CBET 
- Tham gia các cuộc họp 
và hội nghi liên quan 
- Mời các cộng đồng bên 
ngoài đến các cộng đồng 
xung quanh MPF để trao 
đổi ý tưởng 
 

- Người điều hàng 
tour, tư vấn 
- Phươn tiện 
truyền thông 
- Nghiên cứu du 
lịch, hội thảo.. 

6 
tháng 

· CTC 
· Cộng đồng 
· Doanh nghiệp 

CTC 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 – Kết quả SWOT 

Điểm mạnh 
1. Môi trường sống của chim 
2. Sông Srepok, thác và núi đá ở một vài 

nơi 
3. Đảo 
4. Biển và cát 
5. Động vật – khỉ voi, bò rừng, hổ (số 1) 
6. Bơi bè và xuồng trên sông 
7. Cá heo ở Srepok 
8. Viếng thăm ngôi lằng bản địa 
9. Phong tục truyền thống 
10. Nghệ thuật truyền thống 
11. Văn hóa bản địa 
12. Đồng cỏ thảo nguyên 
13. Con người than thiện, lương thiện và 

hiếu khách 
14. Cá… 
15. Ẩm thực truyền thống 
16. Nhiều cây và bong râm 
17. Các hoạt động giải trí và dã ngoại ngoài 

trời 
18. Không khí trong lành 
19. An toàn và an ninh tốt 
20. Hỗ trợ của chính quyền dành cho cộng 

đồng 
21. Sự phân chia ranh giới rõ ràng với WPF 
22. Sụ thừa nhận của chính quyền về phân 

chia ranh giới 
23. Thỏa thuận hợp tác với WWF, tư nhân 

và cộng đồng 
 
 

Điểm yếu 
1. Không có đường lớn, không thể tiếp cận 
2. Một số cộng đồng không hiểu về du lịch 

hoặc bị giới hạn về kiến thức 
3. Việc thi hành luật còn giới hạn, không 

hiệu quả (Số 1) 
4. Thiếu sự hợp tác giữa chính quyền, tổ 

chức phi chính phủ và cộng đồng 
5. Không có hướng dẫn, luật du lịch sinh 

thái hay chính sách ở cấp động quốc gia 
và tỉnh, không có kế hoạch du lịch sinh 
thái (số 3) 

6. Cộng đồng thiếu khả năng quản lý tài 
nguyên thiên nhiên 

7. Thiếu vốn, nguồn lực và kieens thức về 
du lịch (Số 2) 

8. Không có kinh nghiệm về du lịch sinh 
thái 

9. Không có nhiều sự thay thế về nguồn thu 
nhập, tình trạng nghèo nàn 

10. Thiếu kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ 
11. Thiếu kỹ năng kinh doanh du lịch 
12. Không có luật hay bộ công cụ giám sát 

để chính quyền địa phườn có thể quản lý 
hay khởi động du lịch 

13. Trường trung học cấp tỉnh và huyện 
14. Thiếu bồi dưỡng nhân tài 

Cơ hội 
1. Con đường kết nối Snoul lên tỉnh sẽ hoàn 

thành sớm 
2. Sự hỗ trợ của WWF và chính phủ 

Mối đe dọa 
1. Săn băn bất hợp pháp (Số 1 tại các 

lằng/xã là một vấn đề nhưng cấp tỉnh lại 
không nhận ra) 
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3. Nhiều khách du lịch đến 
4. An toàn và an ninh tốt 
5. Luật để thiết lập CBNRM 
6. Hỗ trợ của tất cả cơ quan hữu quan 
7. Tạo thu nhập từ du khách 
8. Cơ hội tăng đầu tư vào tỉnh 
9. Đất tốt để tiến hành canh tác nông 

nghiệp 
10. Tình trạng bảo tồn tốt hơn trươc đây, vì 

vậy dễ thu hút du khách 
 

2. Lũ lụt 
3. Cháy rừng 
4. Đốn gỗ bất hợp pháp 
5. Câu cá quá nhiều hoặc câu cá bất hợp 

pháp 
6. Lấn đất (Số 2 Ở cấp tỉnh là một vấn đề 

nhưng các làng xã không nhận ra) 
7. Thuốc nổ 
8. Ô nhiễm nước 
9. Túi nhựa, rác thải 
10. Ô nhiễm gây hại đến sức khỏe 
11. Khai mỏ 
12. Chất độc diệt cá 
13. Du lịch sex 
14. Xung đột lợi ích phân chia từ du lịch 

sinh thái (người ngoài cuộc, tư nhân, 
cộng đồng và chính phủ) 

15. Dịch bệnh và sức khỏe (bên trong và bên 
trong) (HIV) 

16. Hành vi không phù hợp từ du khách và 
xung đột văn hóa 

 
 

Phụ lục 2 – Hội thảo chiến lược SWOT 
Chiến lược 

1. Thiết lập công đồng bảo vệ cuộc sống hoang dã 
2. Thiết lập mạng lưới cộng đồng song Srepok và hợp tác với Việt Nam 
3. Hợp tác với các cơ quan cùng cấp để bảo vệ thế giới hoang giã và tài nguyên thiên nhiên 
4. Đẩy mạnh văn hóa và truyền thống của cộng động bản địa 
5. Nâng cao sinh kế của người dân địa phương thông qua đồ thủ công mỹ nghệ, nông nhiệp và 

cơ hội nghề nghiệp 
6. Tăng cường nhận thức về tài nguyên thiên nhiên và khu vực bảo tồn 
7. Cải thiện kỹ thuật nông nghiệp 

Chiến lược WO 
1. Xúc tiến điểm đến du lịch đến với du khách 
2. Cung cấp khuyến thưởng cho nhà đầu tư 
3. Phát triển một đề xuât lên WWF về hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho du lịch sinh thái 
4. Liên kết nông nghiệp với du lịch 

Chiến lược ST 
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1. Thúc đẩy thi hành luật NRM 
2. Bảo vệ môi trường 
3. Bảo vệ chống lại du lịch sex 
4. Xây dựng năng lực điểm đến 
5. Pháp triển hướng dẫn phân chia lợi ích công bằng 

Chiến lược WT 
1. Thực hiện các buổi họp/ tư vấn cho dân làng 
2. Đẩy mạnh thi hành luật 
3. Phát triển nguồn nhân lực/ xây dựng năng lực điểm đến du lịch 
4. Hợp tác với chính quyền địa phương 
5. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người ngoài cuộc cũng như tổ chưc phi chính phủ và bộ phận 

tư nhân 
6. Tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế hoặc sinh kế 
7. Xây đường 
8. Trao quyền cho cộng đồng 
9. Công bằng trong phân chia lợi ích từ du lịch sinh thái và khuyến khích các bên tham gia 
10. Hợp tác với các cơ quan cùng cấp để chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp 
11. Thu dọn và làm đẹp các ngôi làng 
12. Đẩy mạnh an toàn và an ninh/ đẩy mạnh trật tự xã hội 
13. Dừng các hoạt động lấn đất, chặt phá rừng bất hợp pháp gần những điểm du lịch 

Danh sách nhà điều hành du lịch được phỏng vấn 
Dưới đây là 8 nhà điều hành du lịch, cơ sở tại Campuchia có văn phòng tại Phnom Penh và Siem 
Reap, những công ty được phỏng vấn trong báo cáo. Thông tin về hoạt động kinh doanh của họ 
được công nhận là đáng tin cậy và không tiết lộ với tác giả 
• Travel Indochina 
• Exotissimo 
• Local Adventures Campuchia 
• Phnom Penh Tours 
• Asia Trails 
• Trails of Indochina 
• Indochina Services 
• East West Travel 

 


