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สถานการณ์การท่องเที่ยว
เดือนกันยายน 2564

สิ้นสุดเดือนกันยายน เปิด 10 พื้นที่
นาร่องการท่องเที่ยว
#RestartTourism

•

•
•
•
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายงาน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนกันยายน พ.ศ. 2564P

• สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
“เดือนกันยายน 2564 มี น ักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดิ นทางมาท่ องเที ่ ยวรวมจำนวน 12,237 คน รวม
ระยะเวลา 9 เดือนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน
85,845 คน”
เดื อ นกั น ยายน 2564 มี น ั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที ่ ยวประเทศไทย
ผ่ านโครงการภู เก็ ตแซนด์ บ ็ อกซ์ (Phuket Sandbox)
และโครงการส่วนขยาย รวมถึงชาวต่างชาติได้รับการตรวจ
ลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวสมาชิก
สิ ทธิ พ ิ เศษ นั กธุ รกิ จ กลุ ่ มสุ ขภาพที ่ เข้ ามารั บบริ การ
ทางการแพทย์ มีจำนวน 12,237 คน
โดยมี จำนวนนั กท่ องเที ่ ยวโครงการภู เก็ ต
แซนด์บ็อกซ์ สะสม 3 เดือน 38,699 คน สร้างรายได้
2,254 ล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สะสมตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจำนวน
85,845 คน ลดลงร้ อยละ 98.72 เมื ่ อเปรี ยบเที ยบ
กับช่วงเวลาเดี ยวกั นของปี ท ี ่ ผ ่ านมา ซึ ่ งการระบาด
ของโรค COVID-19 และมาตรการควบคุมการเดินทาง
ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
(WHO) พบจำนวนผู ้ ติ ดโรค COVID-19 สะสมทั ่ วโลก
233.18 ล้ านคน เพิ ่ มขึ ้ น จากเดื อนสิ งหาคม 2564
ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 217.04 ล้านคน1 แสดงให้เห็นว่า
การระบาดยั งคงเกิ ดขึ ้ นอย่ างต่ อเนื ่ อง ขณะเดี ยวกั น
การระบาดในกลุ่มประเทศอาเซียน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยประเทศอินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อ
สะสม 4.21 ล้านคน ซึ่งมากที่ส ุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ในส่วนของประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่
ปี 2563 จำนวน 1.60 ล้ านคน2 ขณะที ่ สถานการณ์
การฉี ดวั คซี น พบว่ าประเทศสิ งคโปร์ฉ ี ดวั คซี นให้
ประชากร (เข็มที่ 1) มากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
ร้อยละ 81
อัตราการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
ของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน
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สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย ไทย
***หมายเหตุ***
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในเดือนกันยายน 2564 อยู่ระหว่างการรวบรวมและประมวลผล

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard
https://covid19.who.int/
2 สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
1

P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

https://www.moicovid.com/31/08/2021/uncategorized/4763
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อัตราการเปลี่ยนแปลงการระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลกรายสัปดาห์
ในช่วงเดือนกันยายน 2564

ที่มา: John Hopkins University / Our World in Data

จานวนผู้ติดโรค COVID-19 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น
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• สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ
เดื อนกั นยายน 2564 มี น ั กท่ องเที ่ ยวชาวไทย
เดิ นทางท่ องเที ่ ยวในประเทศจำนวน 1.70 ล้ านคน-ครั้ ง
ลดลงร้ อยละ 80.72 สร้ างรายได้ 5.50 พั นล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 86.70 เมื ่ อเปรี ยบเที ยบกั บช่ วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่าน โดยจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว
มากที ่ ส ุ ด 3 อั นดั บแรก ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
กาญจนบุรี และนครราชสีมา ตามลำดับ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจำนวน
นั กท่ องเที ่ ยวไทยเที ่ ยวไทยสะสม 27.64 ล้ านคน-ครั้ ง
ลดลงร้ อยละ 48.94 มี รายได้ สะสม 1.33 แสนล้ านบาท
ลดลงร้อยละ 58.98 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา

ในภาพรวมการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยยังคง
ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรค
COVID-19 ต่ อ เนื ่ อ งตั ้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2564
อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ ก ารระบาดของโรค
COVID-19 ปรับตัว ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปลาย
เดือนกันยายน 2564 ภาครัฐดำเนินการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการเดินทาง โดยลดเวลาการห้าม
ออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง
04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมเตรียมการเปิดพื้นที่นำ
ร่องการท่องเที่ยว 10 พื้นที่ ในเดือนตุลาคม 2564
โดยประกอบไปด้ ว ย พื ้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
(เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ) พื้นที่จังหวัดพังงา
(เขาหลัก เกาะยาว) และพื้นที่จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี
เกาะไหง หาดไร่เลย์ คลองม่วง ทับแขก)

จังหวัดที่มจี ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก เดือนกันยายน 2564P

กาญจนบุรี 190,728 คน
คำอธิบายกล่องข้อความ
เมืองหลัก
เมืองรอง

กรุงเทพมหานคร 422,787 คน
นครราชสีมา 157,909 คน

P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น
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ประเด็นความท้าทายด้านการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุน
+ อัตราการฉีดวัคซีน (เข็มที่ 1) ในประเทศไทย
เพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง โดยกทม.และ
ปริมณฑลมีอัตราการฉีดวัคซีนมากกว่าร้อยละ
78
+ ในช่วงปลายเดือนกันยายนจำนวนผู้ติดเชื้ อ
เริ่มมีจำนวนลดลง แสดงให้เห็นถึงสัญญาณ
สถานการณ์ COVID-19 ที ่ สามารถควบคุ ม
ได้มากขึ้น พร้อมเปิด 10 พื้นที่การท่องเที่ยวใน
เดือนตุลาคม 2564
+ ภาครัฐได้มีการร่วมมือกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อ
ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
+ โครงการภู เก็ ตแซนด์ บ ็ อกซ์ ในเดื อนที ่ 3
สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง
- ในประเทศไทยการระบาดของโรค COVID-19
สร้ า งอุ ป สรรคต่ อ การรั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย ว
ชาวต่างชาติยังคงทำได้แบบเฉพาะกลุ่มและพื้นที่
ซึ ่ งมี จำนวนน้ อยกว่ าระดั บก่ อนการระบาด
ในปี 2562
- แม้ ว ่ าในช่ วงปลายเดื อนกั นยายนสถานการณ์
โรค COVID-19 จะเริ ่ มปรับตัวดีข ึ ้ น และมี โอกาส
การเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วน แต่ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
- แม้ ว ่ าอั ตราการฉี ดวั คซี น ทั ่ วโลกจะเพิ ่ มขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง แต่การท่องเที่ยวยังคงเป็นไปใน
รูปแบบการท่องเที่ยวภายในประเทศ และภายใน
ภู ม ิ ภาคเดี ยวกั น เป็ นหลั ก ซึ ่ งการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังคงเป็นส่วนน้อย
แต่ฟื้นตัวมากขึ้น

“ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม
การเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งเห็นอย่างชัดเจนในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา”

สถานการณ์ โ รค COVID-19 และทิ ศ ทาง
การท่องเที่ยวโลก
เดื อ นกั น ยายน 2564 การระบาดของ
โรค COVID-19 ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่เป็นเศรษฐกิจหลัก
ของโลกยังไม่สามารถฟืน้ ฟูเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

ซึ่ง ภูมิภ าคที ่มี จำนวนผู้ ป่ว ยโรค COVID-19 มาก
ที ่ สุ ด อยู่ ใ นภู ม ิ ภ าคอเมริ ก า (92.25 ล้ า นคน)
ภูมิภาคยุโรป (73.68 ล้านคน) และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (43.64 ล้านคน) ตามลำดับ
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ในภาพรวมสถานการณ์ การฉี ด วั ค ซี น
โรค COVID-19 ทั่วโลกมีจำนวนประชากรได้รับวัคซีน
ครบโดส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.75 ของประชากร
ซึ่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีอัตราประชากร
ได้รับวัคซีนมากที่สุดร้อยละ 82.56
อัตราส่วนประชากรที่ได้รับการฉีด
วัคซีนครบโดส

ร้อยละ
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65.83

การเปิดพื้นที่เกาะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เนื่องจากการฉีดวั คซีนมี ความครอบคลุมประชากร
มากขึ้น

อัตราส่วนจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จาแนกตามภูมิภาค
ช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564
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ที่มา: Our World in Data, กันยายน 2564
ที่มา: องค์การการท่องเที่ยวโลก, กันยายน 2564

ในภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลก
ในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมี
อัตราส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ 80
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2562 ซึ่งลดลงมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก
จากช่วงเวลาดังกล่าวการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคเอเชียเริ่มมี
P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

ในส่ วนของการท่ องเที ่ ยวภายในประเทศ
ของประเทศอื่น ๆ มีการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวใน
หลายพื้นที่โดยเฉพาะกับตลาดภายในที่มี ประชากร
จำนวนมากเช่น ประเทศจีนและรัสเซีย เป็นต้น โดย
ความจุที่นั่งเครื่องบินโดยสารภายในประเทศเพิ่มขึ้นเกิน
ระดับก่อนการระบาดของโรค ทั้งนี้ การฟื้นตัวของการ
ท่ องเที ่ ยวภายในประเทศไม่ ได้ สามารถชดเชยการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างมาก
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ทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของ
อาเซียนและประเทศไทย

สภาพภูมิอากาศ (Climate change) ที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ในช่ วงเดื อนกั นยายน 2564 กลุ ่ มประเทศอาเซี ยน
ได้ร่วมมือกันในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายใต้ กรอบ
การดำเนินงาน 3 ส่วน ดังนี้

ในส่ ว นของการทิ ศ ทางการฟื ้ น ฟู ก าร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยภาครัฐได้ดำเนินการจัดหา
วัคซีนโรค COVID-19 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเดือน
กุ มภาพั นธ์ ถ ึ งเดื อนกั นยายน 2564 ฉี ดวั คซี นให้กับ
ประชาชนไปแล้วกว่า 51.50 ล้านโดส คิดเป็นเข็มที่ 1
ร้อยละ 48 เข็มที่ 2 ร้อยละ 27.9 และเข็มที่ 3 ร้อยละ 1.8
ของประชากร และเป็ นเดื อนที ่ 3 ในการดำเนิ นการ
โครงการภู เ ก็ ต แซนด์ บ อกซ์ (Phuket Sandbox)
แต่เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจาก
ประเทศไทยยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูง อย่างไรก็ตามแนวโน้มการระบาดของโรคเริ่ม
ลดลงและได้มีการปลดประเทศไทยออกจากรายชื่อ
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในเดือนตุลาคม 2564

• เริ่มกลับมาเปิดประเทศ (Reopening)
การระบาดของโรค COVID-19 ลดลง
และสามารถควบคุมได้มากขึ้น โดยจะนำไปสู่การเปิด
การเดินทางในประเทศ และตามมาด้วยการเดินทาง
ระหว่างประเทศตามลำดับ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังคงต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มประเทศ
อาเซียนจะอยู่ในระยะนี้ไปจนถึงปี 2565
• ฟื้นฟู (Recovery)
คาดว่าหลังจากปี 2565 จะเข้าสู่ระยะฟื้นฟู
อาจใช้เวลา 2-3 ปี ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และปรับ
เข้าสู่วิถีการท่องเที่ยวใหม่ ยกเลิกมาตรการควบคุมการ
เดินทาง รวมถึงการเปิดตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ใหม่ การฉี ดวั คซี นครอบคลุ มประชากรส่ วนใหญ่
และมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับก่อนการระบาด
ของโรค COVID-19
• ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง (Resilience)
ในระยะนี้มีเป้าหมายเพื่อตระหนักถึงความท้า
ทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปรับตัวและฟื้นฟู
การท่ องเที ่ ยวอย่ างยั ่ งยื นตามวิ ส ั ยทั ศน์ อาเซี ยน
ในระยะยาว โดยความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมกลายเป็น
เรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลง
P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในระยะ
ยาวภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประชาชนในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือเป็นโครงสร้างสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทุก
ภาคส่ ว น และเพื ่ อ ฟื ้ น ฟู แ ละเพิ ่ ม ศั ก ยภาพการ
แข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วผ่ า นโครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการท่ อ งเที ่ ย วยุ ค ดิ จ ิ ทั ล
(Empowering Tech Tourism) โดยเป็นการเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมการท่ องเที ่ยวให้ เ ข้ า ไปอยู ่ ในพื ้ น ที่
ของโลกดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแพล็ต
ฟอร์ ม ดิ จ ิ ท ั ล ให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ระกอบการท่ อ งเที ่ ย ว
และสามารถฟื้นฟู การท่องเที่ยวโดยใช้นวัต กรรม
เป็นเครื่องมือ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
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รายงาน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนกันยายน พ.ศ. 2564P
ตารางรูปแบบการเปิดประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ประเทศ
บรูไน

รูปแบบการเปิดประเทศ

ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศ

การเดินทางเข้าประเทศต้องเป็น
ผู้ถือสัญชาติ และผู้ถือ Green

• แสดงหลักฐานการตรวจโรค COVID-19

card

กำหนด
• ค่าที่พักกักตัว ค่าตรวจโรค และอาหารเป็น
ภาระค่าใช้จ่ายของชาวต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติต้องแสดง
เหตุจำเป็น

• เข้ารับการกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาล

กัมพูชา

ปัจจุบันกัมพูชาเปิดให้เดินทางที่ • แสดงหลักฐานการตรวจโรค COVID-19 ต้องไม่
เป็นภาระกิจการทูตสำหรับ
เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดิน
เจ้าหน้าที่ หรือนักธุรกิจเท่านั้น • มีประกันสุขภาพคุ้มครองอย่างน้อย USD
$50,000
กัมพูชาอาจเปิดรับนักท่องเที่ยว • เข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
ต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดส
ประมาณเดือนมกราคม 2565
อินโดนีเซีย เปิดเกาะบาหลีให้นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาะบาหลีจะต้องกัก
ต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส
ตัวเป็นระยะเวลา 5 วันในโรงแรม
ส่วนการเดินทางมาทำงานหรืออื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดดังนี้
• วีซ่า
• ใบรับรองสุขภาพจากประเทศต้นทาง
• ผลการตรวจ PCR COVID-19
• ยินยอมให้ตรวจสุขภาพและกักตัวในที่พัก
14 วัน (กรณีไม่ตดิ เชื้อ) หรือสถานกักตัวที่รัฐบาล
รับรอง (กรณีติดเชื้อ)
ลาว

มาเลเซีย

P

อนุญาตให้มีเที่ยวบินเพื่อ
มนุษยธรรมระหว่างประเทศหนึ่ง
หรือสองเที่ยวบินกับเกาหลีทุก
สองสัปดาห์และเที่ยวบินเพื่อ
มนุษยธรรมของสหประชาชาติ
รายสัปดาห์ จากมาเลเซีย
คาดว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2564

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

• แสดงผลการตรวจ PCR COVID-19
• เข้ารับการกักตัว 14 วัน

การฉีดวัคซีน
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 51%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 78%
ณ เดือนตุลาคม 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 74%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 80%
ณ เดือนตุลาคม 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 20%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 41%
ณ เดือนตุลาคม 2564

อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 32%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 42%
ณ เดือนตุลาคม 2564

• ขออนุญาตเข้าประเทศผ่าน MyTravel Pass

อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 70%
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รายงาน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนกันยายน พ.ศ. 2564P
ประเทศ

รูปแบบการเปิดประเทศ

ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศ
• ผู้เดินทางที่มผี ลตรวจโรค COVID-19 เป็นลบ

ซึ่งใช้เวลา 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง จะต้องเข้า
รับการกักตัว 7 วัน และทำการตรวจซ้ำในวันที่ 5
• ผู้เดินทางที่มผี ลตรวจโรค COVID-19 เป็นบวก
จะต้องเข้ารับการกักตัว 10 วัน และเข้ารับการ
ตรวจซ้ำในวันที่ 8
เมียนมา

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

เวียดนาม

ญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้าประเทศ เนื่องจาก
สถานการณ์ทางการเมือง

การฉีดวัคซีน
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 77%
ณ เดือนตุลาคม 2564

อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 7%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 20%

ณ เดือนตุลาคม 2564
ผู้ถือสัญชาติสามารถเดินทางเข้า • เข้ารับการตรวจโรค COVID-19 เมือ่ เดินทาง
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
ประเทศได้ สำหรับนักท่องเที่ยว มาถึง
โดส 19%
ต่างชาติต้องแสดงเหตุผลที่
• แสดงการจองโรงแรมหรือสถานทีก่ ักกันที่ได้รับ จากประชากรทีไ่ ด้รบ
ั
จำเป็น
การอนุมัตลิ ่วงหน้า
วัคซีนแล้วทั้งหมด 25%
• กักตัว 14 วันหรือจนกว่าจะมีผลตรวจติดลบ
ณ เดือนตุลาคม 2564
ประกาศใช้มาตรการเดินทาง
• ผลการตรวจโรค COVID-19 (หรือเข้ารับการ
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
ปลอดการกักตัว โดยร่วมมือกับ ตรวจเมื่อมาถึงสำหรับ Air Travel Pass)
โดส 79%
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
• กักตัว 14 วัน
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
• หลักฐานการฉีดวัคซีนโรค COVID-19
วัคซีนแล้วทั้งหมด 81%
• บัตรผ่านการฉีดวัคซีน (VTP)
ณ เดือนตุลาคม 2564
เวียดนามเตรียมเปิดเกาะฟู้โกว๊ก นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน อัตราการฉีดวัคซีนครบ
(Phu Quoc) สำหรับนักท่องเที่ยว และผลตรวจโรค COVID-19 -ขณะที่ข้อกำหนดที่ โดส 19%
ชาวต่างชาติ ซึ่งคล้ายกับ
เหลือยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติม
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
ประเทศไทยที่เปิดเกาะภูเก็ต
วัคซีนแล้วทั้งหมด 52%

เปิดให้ชาวต่างชาติจากประเทศ
ที่มีวีซ่าการทูต การทำงาน หรือ
นักเรียน เดินทางเข้าประเทศ

• แสดงวีซ่าการทูต วีซ่าทำงาน หรือใบอนุญาต

กลับเข้าประเทศ
• แสดงผลการตรวจ PCR โรค COVID-19 ไม่เกิน 72
ชั่วโมง

ณ เดือนตุลาคม 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 69%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 76%
ณ เดือนตุลาคม 2564

P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น
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รายงาน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเดือนกันยายน พ.ศ. 2564P
ประเทศ

รูปแบบการเปิดประเทศ

ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศ

การฉีดวัคซีน

• รับการตรวจโรคเมื่อเดินทางมาถึง (ไม่มี

มัลดีฟส์

เกาหลีใต้

จีน

อินเดีย

ค่าใช้จ่าย)
• กรอกใบประกาศสุขภาพออนไลน์
• กักตัว 14 วัน
เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ • แสดงการจองโรงแรม หรือสถานทีพ่ ักอื่น ๆ
เดินทางเข้า ยกเว้นประเทศ
ที่รัฐบาลอนุมตั ิ
อินเดียและประเทศในเอเชียใต้ • แสดงผลการตรวจ PCR โรค COVID-19 ใน 92
อื่น ๆ จนกว่าจะมีประกาศ
ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
เพิ่มเติม
• ยินยอมเข้ารับการตรวจสุขภาพเมือ่ เดินทาง
มาถึง และตรวจเพิ่มเติมหากจำเป็น
เปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ • นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องขอวีซ่าและแสดง
เดินทางแบบมีเงื่อนไข
หลักฐานการตรวจโรค COVID-19
• กักตัว 14 วัน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง
• พลเมืองที่เดินทางกลับจากสหราชอาณาจักร
แอฟริกาใต้ หรือบราซิล จำเป็นต้องแสดง
หลักฐานการตรวจโรค COVID-19
เปิดรับชาวต่างชาติทมี่ ีวีซ่าพำนัก • กรอกประวัติทางสุขภาพออนไลน์สำหรับการ
และทำงาน รวมถึงผู้ทตี่ ้องการ เดินทางเข้าประเทศ
เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัว • แสดงผลการตรวจ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
• เข้ารับการตรวจโรค COVID-19 เมือ่ เดินทาง
มาถึง
• กักตัวที่ศูนย์กักตัว 14-21 วัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีน เข้ารับการกักตัว 7 วันในสถานที่ราชการ ตาม
ครบโดสสามารถเดินทางเข้า
ด้วยการแยกกักตัวอยู่ในที่พักอีก 7 วัน
ประเทศได้ โดยผ่านเที่ยวบินเช่า (นโยบายการกักตัวอาจแตกต่างกัน ตามแต่ละ
เหมาลำ
พื้นที)่

อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 65%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 72%
ณ เดือนตุลาคม 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 67%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 79%
ณ เดือนตุลาคม 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 71%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 76%
ณ เดือนกันยายน 2564
อัตราการฉีดวัคซีนครบ
โดส 20%
จากประชากรทีไ่ ด้รบั
วัคซีนแล้วทั้งหมด 51%
ณ เดือนตุลาคม 2564

P

Preliminary ข้อมูลเบื้องต้น

