
นโยบายการเปิดประเทศ รองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564



นโยบาย
เปิดประเทศ

• นักท่องเที่ยวเข้าไทย ไม่ต้องกักตัว   
หากฉีดวัคซีนครบโดส (แบบ Sandbox)

• ปลดล็อกการท่องเที่ยวในประเทศ





BLUE ZONE
Business & Leisure Ultimate Experiences

เที่ยวปลอดภัย ประสบการณ์เหนือใคร

สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว
รักษาสมดุลระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ เป็นกลไกช่วยให้กลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติ

ตอบโจทย์การเปิดประเทศ สนับสนุนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ



มีแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพและตอบโจทยน์กัทอ่งเทีย่วกลุม่คณุภาพ
สามารถก าหนด SOP เฉพาะทีเ่อือ้ตอ่พฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว

สถานประกอบการได้รบัมาตรฐาน SHA+
จ านวนผู้ติดเชื้อใหม่น้อยและมีมาตรการ
ก ากับเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรเ่ชื้อ

ประชากรในพื้นที่ได้รบัวัคซีน
ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่



การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า)
• เพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม

• เพื่อให้พื้นที่สามารถเตรียมแผนและทรัพยากร รองรับสถานการณ์ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการส่ือสาร ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจ และ
ร่วมมือในการด าเนินงาน

• เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

• การจัดการพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งจังหวัด

• การจัดการพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งอ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน

• การจัดการพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เฉพาะสถานที่/พื้นที่ หรือระหว่าง
สถานที่/พื้นที่ โดยมีการเดินทางแบบควบคุมก ากับเส้นทางระหว่างสถานที่ในรูปแบบ 
Bubble & Sealed 



มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ส าหรับพื้นที่สีฟ้า

พื้นท่ี/กิจการ
กิจกรรม

การจ ากัด      
การเดินทาง

การจัดกิจกรรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า

ห้างสรรพสินค้า

ร้านเสริมสวย      
ร้านนวด               

สถานเสริมความงาม

สถานศึกษา

ทุกระดับ

สถาบันกวดวิชา

สถานท่ีเล่นกีฬา
หรือแข่งขันกีฬา

พื้นท่ีเฝ้าระวัง ไม่จ ากัด        
การเดินทาง

ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน
มากกว่า 500 คน (ตาม
มาตรการท่ีราชการ
ก าหนด)

บริโภคในร้านได้ 
เปิดได้ตามปกติ 
(ตามมาตรการท่ี
ราชการก าหนด)

เปิดบริการได้
ตามปกติ (ตาม
มาตรการท่ีราชการ
ก าหนด)

เปิดบริการได้
ตามปกติ (ตาม
มาตรการท่ีราชการ
ก าหนด)

ให้ใช้อาคารสถานท่ี 
เพื่อจัดการเรียนการ
สอน หรือกิจกรรมท่ีมี
การรวมคนจ านวนมาก 
ตามมาตรการท่ี
ก าหนด

เปิดบริการ และ
จัดการแข่งขันได้
ทุกประเภท (ตาม
มาตรการท่ีราชการ
ก าหนด)

เพื่อให้มีแรงจูงใจสาหรับนกัท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพืน้ที่สีฟา้ ควรมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคต่างจากมาตรการตามระดับของพ้ืนที่
สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรที่ถูกก าหนดไว้ได้ โดยสามารถปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้เป็นไปตามระดับการจัดการตามพื้นที่เฝ้า
ระวังได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างรอบคอบ และต้องมีระบบการก ากับติดตามอย่างเขม้แขง็ ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ า
มาตรการ Universal Prevention และ COVID Free Setting และยังต้องปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคลา้ยกัน
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หลักเกณฑ์พิจารณาการเปิดพื้นที่สีฟ้าเพื่อการท่องเที่ยว
ระดับการจัดการ ความพร้อมด้านสถานการณ์ ความพร้อมด้านบริหารจัดการ

จังหวัด • ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50
และในกลุ่ม 608 อย่างน้อยร้อยละ 80

• ศักยภาพการรองรับผู้ป่วยเพียงพอ อัตราครองเตียงผู้ป่วยเหลืองแดง
ไม่เกินร้อยละ 80

• เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 5-10 รายต่อแสน
ประชากรต่อวัน อาจใช้ลักษณะการระบาดและแนวโน้มสถานการณ์เป็น
เกณฑ์ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

• หน่วยงานมีความร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน

• มีแผนการด าเนินการ แผนและทรัพยากรและทีมสอบสวน
ควบคุมโรครองรับกรณีเกิดการระบาด

• มีระบบก ากับติดตาม
• มีศูนย์บัญชาการ

อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน • ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 70  
และในกลุ่ม 608 อย่างน้อยร้อยละ 80

• เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง มีผู้ติดเช้ือไม่เกิน 5-10 รายต่อแสน
ประชากรต่อวัน อาจใช้ลักษณะการระบาดและแนวโน้มสถานการณ์เป็น
เกณฑ์ประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

• หน่วยงานมีความร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน
• มีแผนการด าเนินการ แผนและทรัพยากรและทีมสอบสวน

ควบคุมโรครองรับกรณีเกิดการระบาด
• มีระบบก ากับติดตามและเช่ือมโยงกับศูนย์บัญชาการ

จังหวัด
สถานท่ี/พื้นท่ี • ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 80

• เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง ไม่พบผู้ติดเชื้อในกิจกรรม/กิจการ ในช่วง 14 วัน  
ท่ีผ่านมา

• มีระบบก ากับติดตามนักท่องเท่ียว
• มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและก ากับติดตาม
• เชื่อมโยงกับระบบของพื้นท่ี



เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว





การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย
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แนวทางการรับนักเดินทางเข้าราชอาณาจักรแบบไม่กักตัวและไม่จ ากัดพื้นที่



ประเทศไทยยินดีต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเข้าราชอาณาจักร
จากทุกประเทศทั่วโลก

• ประเทศเสี่ยงต่ าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง       
ฉีดวัคซีนครบ ไม่กักตัว ทั่วประเทศ
• ประเทศอื่น ๆ ที่เหลือ ท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว 7 วัน 
ในพื้นที่สีฟ้า
• หากไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์จากทุกประเทศทั่วโลก 
ก็เข้าสู่กระบวนการ AQ จ านวน 10 วัน (ทางอากาศ) 
และจ านวน 14 วัน (ทางบก)




