>?f

สถานการณ์การท่องเที่ยว
เดือนเมษายน 2564

“ภาครัฐตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม
ประชากร 70% ภายในปี 2564”

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
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Executive Summary

รายงาน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนเมษายน พ.ศ. 2564P

• สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
“เดือนเมษายน 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประเภทพิเศษ (STV) รวมถึง นักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิ
พิเศษ (Thailand Privilege Card) และนักธุรกิจ
จำนวน 8,529 คน”
เดื อ นเมษายน 2564 มี น ั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน
8,529 คน ขยายตัวร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่ วงเวลาเดี ยวกั นของปี ท ี ่ ผ ่ านมา โดยการขยายตัว
ดังกล่าวมาจากเดือนเมษายน 2563 เป็นช่วงที่ประเทศ
ไทยไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศเนื ่ องมาจากการระบาดของโรค COVID-19
อย่ างไรก็ ตาม นั กท่ องเที ่ ยวชาวต่ างชาติ ท ี ่ เดิ นทาง
เข้าประเทศยังคงเป็นการเดินทางผ่านการตรวจลงตรา
นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA : STV)
นักท่องเที่ยวกลุ่มสิทธิพิเศษ (Thailand Privilege Card)
และกลุ่มอื่น ๆ เช่น นักธุรกิจ และผู้ที่เข้ามารักษาตัวและ
มีความจำเป็นในการพักรักษาตัวระยะยาว
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่
เดือนมกราคม – เมษายน 2564 มีจำนวน 28,701 คน
หดตัวร้อยละ 99.57 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ท ี ่ ผ ่ านมา ซึ ่ งผลกระทบหลั กยั งคงมาจากการ
ระบาดของโรค COVID-19 จากการรวบรวมข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) จำนวนผู้ติ ดโรค COVID-19
สะสมทั่วโลก 150.12 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม
2564 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 127.90 ล้านคน1

มาจากการติ ดเชื ้ อในประเทศไทย 61,845 คน และ
ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,308 คน โดยภาคกลางเป็น
พื ้ นที่ ร ั กษาตั วของผู ้ ป ่ วยมากที ่ ส ุ ดในประเทศไทย
จำนวน 32,979 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.622 ดั งนั้ น
จะเห็นว่าการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงระบาดทั้ง
ในระดับโลกและประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึง
ประเทศไทย
ทั ้ งนี ้ ข้ อมู ลการระบาดของโรค COVID-19
แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงทาง
สุขภาพ ภาครัฐจึงมีมาตรการขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ ฉ ุ กเฉิ นคราวที่ 11 มี ระยะเวลาตั ้ งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 พร้อมกับ
ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 1) ต่อเนื่อง
ถึงเดือนเมษายน 2564 (ฉบับที่ 21)
อัตราส่วนผู้ป่วยยืนยันในประเทศไทย
(จาแนกตามพื้นที่การรักษา)
เดือนเมษายน 2564

กทม. และนนทบุรี (29.15%)
ภาคเหนือ (9.53%)
ภาคกลาง (50.62%)

ในส่ วนสถานการณ์ ระบาดในกลุ ่ มประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.44%)
อาเซียนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอันดับ 1
ภาคใต้ (6.26%)
ยังคงเป็นประเทศอินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อสะสม 1.6 ล้านคน
ส่วนประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 65,153 คน ที่มา: ศูนย์ข้อมูล COVID-19
1

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
https://covid19.who.int/
2 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
https://www.prachachat.net/general/news-659125
P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

***หมายเหตุ***
• ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในเดือนเมษายน 2564 อยู่ระหว่างการรวบรวม
และประมวลผล
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การระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก เดือนเมษายน 2564

ผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า 100 คนต่อประชากร 1,000 คน
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 30–100 คนต่อประชากร 1,000 คน
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 10–30 คนต่อประชากร 1,000 คน
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 3–10 คนต่อประชากร 1,000 คน

ผู้ติดเชื้อยืนยัน 1–3 คนต่อประชากร 1,000 คน
ผู้ติดเชื้อยืนยัน 0.3–1 คนต่อประชากร 1,000 คน
ผู้ติดเชื้อยืนยันน้อยกว่า 0–0.3 คนต่อประชากร 1,000 คน
ไม่พบการรายงานผู้ติดเชื้อ

ที่มา: แผนที่แสดงจำนวนผู้ติดโรค COVID-19 เฉลี่ยต่อหัว รวบรวมโดย Raphaël Dunant
จาก WHO situation reports

จานวนผู้ติดโรค COVID-19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น
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สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2564 มีจำนวน
นั กท่ องเที ่ ยวไทยเที ่ ยวไทยสะสม 22.54 ล้ านคน-ครั้ ง
เดื อนเมษายน 2564 มี น ั กท่ องเที ่ ยวชาวไทย หดตัวร้อยละ 10.16 มีรายได้สะสม 1.21 แสนล้านบาท
เดิ นทางท่ องเที ่ ยวในประเทศจำนวน 5.38 ล้ านคน-ครั้ ง หดตัวร้อยละ 36.32 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ขยายตัวร้อยละ 4,240.49 สร้างรายได้ 2.82 หมื่นล้านบาท ของปีที่ผ่านมา
ขยายตัวร้อยละ 5,538.70 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ได้รับผลกระทบ
เดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลของฐานต่ำในปี 2563
จากการระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ช่วงปลาย
เป็นช่วงที่ระบาดของโรค COVID-19 เริ่มมีความรุนแรง
เดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน 2564 ในกลุ่มผู้ที่ทำงาน
ประกอบกับภาครัฐขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติ
และไปเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่เขตทองหล่อ ซึ่งทำให้
ตามมาตรการ “อยู ่ บ ้ า น หยุ ด เชื ้ อ เพื ่ อ ชาติ ”
การเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์เกิดการแพร่ระบาดไป
ส่งผลให้การท่องเที่ยวหดตัวอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว
ในหลายพื้นที่ รัฐบาลจึงได้กลับมาใช้มาตรการการปิด
อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยยังคงต่ำกว่า
สถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ประกอบไป
ช่วงก่อนการระบาดของโรค COVID-19 โดยจังหวัดที่มี
ด้วยสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ าย
จำนวนนักท่องเที ่ยวมากที ่ส ุด 3 อันดับแรก ได้แก่
สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการ
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และเพชรบุรี ตามลำดับ
อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่
อื่นที่มีลักษณะคล้ ายกัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน
เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน
จังหวัดที่มจี ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก เดือนเมษายน 2564P
เชียงใหม่ 3.92 แสนคน
คำอธิบายกล่องข้อความ
เมืองหลัก
เมืองรอง

กรุงเทพมหานคร 1.06 ล้านคน
เพชรบุรี 3.85 แสนคน

P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น
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ประเด็นความท้าทายด้านการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

+ ภาครั ฐยั งคงจั ดหาวั คซี นเพิ ่ มเติ มอย่ าง
ต่ อเนื ่ อง และมี เป้ าหมายฉี ดวั คซี นให้
ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ภายในปี
2564

- การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความไม่
แน่นอนอยู่มาก รวมถึงการเดินทางระหว่าง
ประเทศยังไม่สามารถทำได้อย่างเสรี มีเพียง
บางประเทศทีย่ กเลิกข้อจำกัดในการเดินทาง

+ คาดว่าการเปิดประเทศระยะแรกในเดื อน
กรกฎาคม 2564 จะสามารถรองรั บ
นั กท่ องเที ่ ยวในพื ้ นที ่ จ ั งหวั ดภู เก็ ต ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องกักตัว หากฉีด
วัคซีนครบ 2 โดส และขยายไปพื้นที่อื่น ๆ
ตามลำดับ

- แม้ว่าทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื ่ อง แต่ การระบาดของโรค COVID-19
สายพันธุ์อินเดียส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ในการเดินทางท่ องเที่ยว เช่น ที่เกิดขึ้นกั บ
ประเทศอิสราเอล และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นต้น

+ ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
มีการฉีดวัคซีนโรค COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อเนื ่ อง โดยประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป มีอัตราการฉีด
วัคซีนให้แก่ประชากรร้อยละ 44.11 และ
25.37 ตามลำดั บ (ข้ อ มู ล ณ วั น ที ่ 30
เมษายน 2564 )

- การระบาดระลอกใหม่ ของโรค COVID-19
ในประเทศไทยสร้ า งอุ ป สรรคต่ อ การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ขณะเดียวกันการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงทำได้
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าระดับก่อน
การระบาดในปี 2562 อยู่มาก

“ในภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศยังไม่ฟื้นตัว เนื่องมาจากมีการ
ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ภายในปี 2564”

สถานการณ์ โ รค COVID-19 และทิ ศ ทาง
การท่องเที่ยวโลก
เดื อ นเมษายน 2564 การระบาดของ
โรค COVID-19 ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั่ว โลก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ยังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ โดย
ภูมิภาคที่มีจำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 มากที่สุด
P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

อยู่ในภูมิภาคอเมริกา (61.89 ล้านคน) ลำดับถัดมา
คื อ ภู ม ิ ภ าคยุ โ รป (51.63 ล้ า นคน) และภู ม ิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (21.85 ล้านคน) ตามลำดับ
ในภาพรวมของสถานการณ์ ว ั ค ซี น โรค
COVID-19 ทั่วโลกมีวัคซีนพร้อมฉีดมากกว่า 1,140 ล้าน
โดส ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อย ละ 14.62 ข อ ง ป ระช ากร
โดยประเทศจี นมี ว ัคซี นมากที ่ส ุ ด 265.06 ล้ านโดส
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คิ ดเป็ นร้ อยละ 18.42 ของประชากร รองลงมา คื อ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 240.16 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ
71.81 ของประชากร และสหภาพยุโรป 147.56 ล้าน
โดส คิดเป็นร้อยละ 33.17 ของประชากร
จานวนวัคซีนโรค COVID-19 ที่พร้อมฉีดใน
แต่ละประเทศ เดือนเมษายน 2564
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จานวน (ล้านโดส)

สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 6.4 ประเทศจีนขยายตัว
ร้อยละ 8.4 และ กลุ่มประเทศอาเซียน-5 ขยายตัวร้อยละ
4.9 ซึง่ ประเทศไทยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.63 และยังไม่
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเสรี โดยเป็นการรับ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ประกอบกับการระบาดของโรค
COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการฉีด
วัคซีนยังไม่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ อาจส่งผลให้
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดใน
กลุ่มอาเซียน-5

อัตราส่วนต่อประชากร 100 คน

คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ปี 2564

800
600
400
200

240.16

265.06
147.56 49.32

14.62 71.81 18.42 33.17

0

72.65 120.73
10.45

10
8
6
4
2
0

6.0

6.4

8.4
4.9

อาเซียน-5 ประกอบไปด้วย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย
ที่มา: Our World in Data, เมษายน 2564

อย่ างไรก็ ตาม แม้ ว ่ าปริ มาณการฉีดวั คซีน
โรค COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเพิ่มขึ้น
ของจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ส่งผลให้รัฐบาลทั่วโลกยังคงดำเนินมาตรการควบคุม
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลให้เกิด
การระบาดของโรค ดังนั้น การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
จึงดำเนินไปอย่างมีอุปสรรค และไม่สามารถขยายตัว
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี
2564 ของกองทุ นการเงิ นระหว่ างประเทศ (IMF)
คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลก ปี
2564 มี ก ารขยายตั ว ร้ อ ยละ 6.0 โดยประเทศ
3Growth

Projections 2021
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03
/23/world-economic-outlook-april-2021
P
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ที่มา: IMF, เมษายน 2564

ในส่ วนของสถานการณ์ การท่ องเที ่ ยวโลก
ในช่วงเดือนเมษายนปี 2564 องค์การการท่องเที่ยวโลก
(UNWTO) รายงานสถานการณ์ในภาพรวมยังไม่ฟื้น
ตัว เนื่องจากมีการระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID19 หลายพื้นที่ทั่วโลก รัฐบาลหลายประเทศยังคงไม่มี
นโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งให้
ความสำคัญไปที่การท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม บางประเทศที่สามารถฉีดวัคซี นใน
อัตรามากกว่าร้อยละ 30 ของประชากรในประเทศ
เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากประเทศ
เพื ่ อนบ้ านในภู ม ิ ภาคเดี ยวกั น หรื อประเทศคู ่ ค้ า
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ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ประเทศเยอรมนี และ
สิงคโปร์ เป็นต้น

หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารและสถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้แก่การ
เดิ นทางท่ องเที ่ ยวระหว่ างประเทศ องค์ การการ
ท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และสมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่ า งประเทศ (IATA) ประกาศใช้ Destination
Tracker4 โดยจะเป็นเครื่องมือที่ส่งข่าวสารที่ถูกต้อง
ให้แก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่
ส่งข้อมูลข่าวสารหรือข้อกำหนดให้กับผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูล
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อที่จะสามารถปรับแผนการ
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย

ทิ ศ ทางการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ การท่ อ งเที ่ ย วของ
อาเซียนและประเทศไทย

• COVID-19 Indicators
เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์
โดยรวมของโรค COVID-19 เช่น อัตราการติดเชื้อ
อัตราการตรวจโรค และอัตราการฉีดวัคซีน เป็นต้น
โ ด ย ข ้ อ ม ู ล ด ั ง ก ล ่ า ว ส า ม า ร ถ จ ำ แ น ก เ ป็ น
ระดับประเทศ/พื้นที่ภายในประเทศ
• Air Travel Regulations
เป็นเครื่องมือด้านกฎระเบียบการเดินทาง
ทางอากาศ รวมถึ ง ข้ อ กำหนดในการตรวจโรค
และกักตัว ซึ่งกำหนดโดย IATA
• Destination Measures
มาตรการของประเทศปลายทาง เช่ น
ข้อกำหนดทั่ว ไปด้านสุขภาพและความปลอดภั ย
เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การประกาศเคอร์ฟิว

4

UNWTO and IATA Collaborate on Destination Tracker to
Restore Confidence in Travel
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2021-04-23-01/
P
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จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ในช่วงเดือนเมษายน 2564 มีรายงานการระบาด
ของเชื้อสายพันธุ์ อังกฤษและแอฟริกาภายในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า
เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนยังมีอัตราการฉีด
วัคซีนยังไม่ถ ึงร้อ ยละ 10 ของประชากร ยกเว้ น
ประเทศสิงคโปร์ ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านข้อตกลง
Air Travel Pass ซึ ่ ง รั บ เฉพาะนั ก ท่ อ งเที ่ ย วบาง
ประเทศเท่านั้น สอดคล้องกับสถานการณ์การฉีด
วัคซีนและการควบคุมโรค COVID-19 โดยประเทศ
ที่ประชากรมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูง และสามารถ
ควบคุ ม โรคได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะสามารถ
เปิดรับนักท่องเที่ยวได้เร็วกว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนช้า
กว่า
ในส่ วนของการฟื ้ นฟู การท่ องเที ่ ยวของ
ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนโรค COVID-19
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เมษายน 2564 มีวัคซีนรวม 2.62 ล้านโดส ซึ่งมีการ
ฉีดวัคซีนให้กับประชากรครอบคลุมร้อยละ 1.57 มี
เป้าการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70
ภายในปี 2564 เพื ่ อให้ สอดคล้ องกั บ แผนการเปิด
ประเทศ ดังนี้
ในระยะแรก คาดว่าในเดือนกรกฎาคม 2564
จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ Phuket Sandbox ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่
จำเป็นต้องกักตัว หากฉีดวัคซีนครบ 2 โดส5
5

July 1 is still on: Phuket Governor
https://www.thephuketnews.com/july-1-is-still-on-phuketgovernor-79937.phpF
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ระยะถัดมา เริ่มมาตรการผ่อนคลายในพื้นที่
อื่น ๆ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบไป
ด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี
บุ ร ี ร ั มย์ เพชรบุ ร ี ประจวบคีร ีข ั นธ์ และกรุ งเทพฯ
เปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่มีการกักตัว หากได้รับ
วัคซีนและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน
ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ตั ้ ง แต่ 1 มกราคม 2565 เป็ น ต้ น ไป ซึ ่ ง สามารถ
เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศที่ได้รับวัคซีน
แล้วและมีใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยไม่ต้องกักตัว6
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

6

บอร์ดนโยบายท่องเที่ยว เดินหน้าเปิดประเทศ ปี 2565
ระดมฉีดวัคซีน 10 จว.ท่องเที่ยว
https://www.prachachat.net/tourism/news-664575
P
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