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ส่อง Top 10 ประเทศท่ี    
คนไทยหลายๆ คนอยากไป

              ต้องเตรียมตัวเดินทางอย่างไรบ้าง?
Volume 8

ผลการสอบถามคนไทยจากช�องทางออนไลน�ต�าง ๆ ภายใต�โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งหนึ่งในคําถาม  
คือ ประเทศใดที่คนไทยอยากเดินทางไปเยือนหากสถานการณ�ระบาดของโควิด-19 ดีข้ึน หรือเม่ือมีการผ�อนคลายมาตรการและอนุญาตให�
เดินทางระหว�างประเทศได� พบว�า คนไทยอยากเดินทางไปท�องเที่ยวที่ประเทศญ่ีปุ�นมากที่สุด รองลงมาได�แก� เกาหลีใต� สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่น ๆ ตามตารางด�านล�าง 

เอกสารนี้จะช�วยให�ผู�ที่ฉีดวัคซีนแล�ว ทราบว�าประเทศเหล�านั้นยอมรับผู�เดินทางที่ฉีดวัคซีนตัวใดบ�าง ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ในการเข�า
ประเทศ

* ในกรณีที่ผู�เดินทางต�องการเดินทางไปยังประเทศหนึ่ง แต�ไม�ได�ฉีดวัคซีนที่ประเทศนั้นยอมรับให�เข�าประเทศ อาจสามารถเข�าประเทศได� เพียงแต�ไม�ได�สิทธิ 
 ในการลดวันกักตัว ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบกับประเทศปลายทางอีกครั้ง 
* หลังวันที่ 22 พ.ย. Sinovac, Sinopharm และ Covaxin ถูกยอมรับให�คนที่ฉีดวัคซีนเหล�านี้เข�าประเทศอังกฤษได�
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*สําหรับเยอรมนี หากฉีดวัคซีนครบแล�วจะได�รับอนุญาตให�เข�าประเทศไม�ว�าด�วยเหตุผลใดก็ตาม

ข�อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

ฉีดสูตรไขว้แบบไหน ไปท่ีใดได้บ้าง?

เอ๊ะ! แล้วประเทศไหนเขาเปดิรับนักท่องเท่ียวแล้วบ้าง? 

ญ่ีปุ่น*

ประเทศ

อังกฤษ

สวิตเซอร์แลนด์

สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามที่ยอมรับในแต่ละประเทศตามตารางข้างต้น 

สิงคโปร์

สหรัฐฯ

เยอรมนี

เข็มท่ี  1
AstraZeneca

Moderna

AstraZeneca
Pfizer

Pfizer/Moderna
Moderna

สูตรไขว้ท่ีวัคซีนเหล่าน้ันได้รับการรับรองจาก WHO, EMA หรือ Swiss 
และได้รับการรับรองในประเทศน้ันๆ 

สูตรไขว้ท่ีวัคซีนเหล่าน้ันได้รับการรับรองจาก WHO

สูตรไขว้ท่ีวัคซีนเหล่าน้ันได้รับการรับรองจาก U.S. FDA และ WHO

เข็มท่ี  2

เปิดประเทศ เปิดให้เข้าประเทศด้วย
เหตุผลจําเป็นเท่านั้น*

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 10 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 

แสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ท่ีออกโดยกระทรวงสาธารณสุขและผลการตรวจ
โควิดท่ีเป็นลบ ซ่ึงตรวจภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง 

ปิดประเทศ

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 10 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
แสดงผลการตรวจ PCR Test เป็นลบ ท่ีตรวจภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง 
ใบแสดงข้อมูลเพ่ือคัดกรองโรค และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Self-Quarantine Safety Protection บนสมาร์ทโฟน
ถ้าผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนท่ีได้รับการรับรอง สามารถละเว้นการกักตัวได้ หลังจากได้รับวัคซีนตามท่ีกําหนดไปแล้ว 14 วัน
 

เกาหลีใต้*

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 0 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
แสดงผลการตรวจเช้ือโควิด-19 เป็นลบ
ผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว: ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ: แสดงผลการตรวจการติดเช้ือโควิด-19 ท่ีเปน็ลบ โดยตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนการเดินทาง
ผู้ท่ีเคยติดเช้ือมาก่อนและหายแล้ว: แสดงหลักฐานการรักษาจากโรคโควิด-19 คือผลท่ีแสดงว่าเคยติดเช้ือท่ีต้องไม่มากกว่า 90 วันก่อนการเดินทาง และ
จดหมายจากผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลท่ีได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีระบุว่าคุณได้รับอนุญาตให้เดินทาง 

 

สหรัฐฯ

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 14-21 วัน
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
ผู้เดินทางท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีนจะต้องมีรหัสสุขภาพ (health code) จากสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนก่อนออกเดินทาง 
ผลการตรวจกรดนิวคลีอิกของโควิด-19 และการตรวจแอนติบอดี (ตรวจภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง) สําหรับการสมัคร Health code  
ผู้เดินทางท่ีเคยติดเช้ือโควิด-19 จะต้องได้รับการสแกนปอด และตรวจกรดนิวคลีอิกสองคร้ังซ่ึงห่างกัน 24 ช่ัวโมง และกักตัว 14 วัน ก่อนท่ีจะสามารถขอ health code ได้ 

 

จีน

Moderna/Pfizer
Pfizer



หมายเหตุ ตารางข�างต�นเป�นเพียงการสรุปเบื้องต�น (high-level summary) และเป�นข�อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2564  

*ไม�รวมมาตรการสําหรับกลุ�มพิเศษที่มีความจําเป�นต�องเดินทาง เช�น ผู�ปฏิบัติงานพิเศษ ผู�เดินทางที่มีเหตุผลจําเป�นซึ่งได�รับการยกเว�น 

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 0 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
บัตรผ่านท่ีได้รับการอนุมัติท่ีถูกต้อง (SafeTravel Pass หรือ Air Travel Pass) *นับต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 คนไทยสามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้
โดยไม่ต้องกักตัว 
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน TraceTogether  
ผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ท่ีมีผลเป็นลบ ซ่ึงได้เข้ารับการตรวจภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง ผู้ได้รับวัคซีนแล้วจะต้องแสดงผลการตรวจเช้ือโควิด-19 
ท่ีเปน็ลบก่อนออกเดินทางเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
กรอกแบบแสดงข้อมูลเพ่ือคัดกรองโรคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 3 วันก่อนท่ีจะเดินทางถึงสิงคโปร์

สิงคโปร์

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 0-10 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 

แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน,จองการตรวจหาเช้ือโควิดล่วงหน้าและเข้าตรวจก่อนวันท่ีสองของการเดินทางมาถึง ถ้าผลตรวจเปน็บวก ต้องกักตัวสูงสุด 10 วัน
อังกฤษ

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 0 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
หากแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ท้ังน้ีทางการสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ระบุรายช่ือประเทศท่ีได้ยอมรับ
หลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างแน่ชัดสวิตเซอร์แลนด์

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 3-14 วัน
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
ใบรับรองแพทย์ผลตรวจโควิด-19 ท่ีเป็นลบ ออกไม่เกิน 72 ช่ัวโมงก่อนวันท่ีเดินทางมาถึง (ภาษาอังกฤษ/ฝร่ังเศส) 
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  
ต้ังแต่วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้เดินทาง (regular visit) ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนครบสามารถเข้ากัมพูชาได้ด้วยการกักกัน 7 วัน และ 14 วันหากยังไม่ได้
รับการฉีดวัคซีนครบ 
ผลตรวจ Rapid test ท่ีเป็นลบเม่ือเดินทางมาถึง และผลตรวจ PCR ท่ีเปน็ลบในวันท่ี 6 เพ่ือส้ินสุดการกักกันได้ในวันท่ี 7) 
เอกสารยืนยันการจองโรงแรมท่ีโรงแรมท่ีกําหนดสําหรับกักตัว

กัมพูชา

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 14 วัน
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
กรอกแบบแสดงข้อมูลเพ่ือคัดกรองโรคผ่านแอปพลิเคชัน MySejahtera ออก “การย่ืนขออนุญาตกักตัวท่ีบ้าน” (HSO) แบบดิจิทัลไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ 
MySejahtera ทําแบบประเมินตนเองทุกวันตลอดระยะเวลากักตัว 14 วัน 
ใบรับรองผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ท่ีมีผลเปน็ลบ และอายุของการตรวจต้องไม่เกิน 3 วัน (72 ช่ัวโมง) ก่อนการเดินทาง หากไม่มีผลการทดสอบ 
PCR โควิด-19 ยังคงได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ 
อย่างไรก็ตาม จะได้รับการตรวจเช้ือโควิดแบบ PCR เม่ือเดินทางมาถึง และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยตนเอง 

มาเลเซีย

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 0 วัน

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนท่ีกําหนด หากเคยเดินทางไปประเทศเส่ียงสูงภายใน 10 วันท่ีผ่านมา จะต้องกักตัวเองจนกว่าจะส่งหลักฐานการได้รับวัคซีน
ทางระบบออนไลน์ เยอรมนี

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): 14+7 วัน
มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
ผู้เดินทางต้องแสดงผลการตรวจเช้ือโควิด-19 ท่ีเปน็ลบภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง
ผู้เดินทางจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือของตนเข้าสู่ระบบการกักตัวเพ่ือเข้าประเทศเม่ือเช็คอินหรือก่อนข้ึนเคร่ือง ณ สถานท่ีออกเดินทาง ผู้ท่ีเข้าประเทศไต้หวันจะต้อง
จัดหาท่ีพักสําหรับกักตัว (โรงแรมกักตัวหรือสถานท่ีกักตัวแบบกลุ่มด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเอง) ก่อนเดินทางไปไต้หวัน
ผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจ PCR ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลหน่ึงวันก่อนการกักตัวท่ีบ้านจบลง

ไต้หวัน

จํานวนวันในการกักตัว(วัน): ข้อกําหนดในการกักตัวน้ันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ 

มาตรการและเอกสารประกอบการเดินทาง 
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ฉบับพิมพ์/สําเนาอิเล็กทรอนิกส์) 
หากไม่สามารถแสดงหลักฐานในการฉีดวัคซีนได้ จะไม่ถือว่าเปน็ผู้ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วน และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 
กรอกเอกสาร Australia Travel Declaration อย่างน้อย 72 ช่ัวโมงก่อนออกเดินทาง  
ผลตรวจ PCR ท่ีเป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันก่อนเท่ียวบิน  
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปน็ต้นไป อาจมีข้อเปล่ียนแปลงในการกักตัวสําหรับผู้เดินทางท่ีได้รับวัคซีนครบ เช่น การกักตัวท่ีบ้านหรือไม่มี
การกักตัวเม่ือเดินทางมาถึง  

ออสเตรเลีย

สามารถอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine passport) 
หรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine certificate) และเอกสารรับรองการมีภูมิคุ้มกัน (Immunity certificate) 
รวมถึงนโยบายการเดินทางของแต่ละประเทศทั่วโลก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่  https://vaxcert.info/

ตารางข้างต้นเปน็ข้อมูลอัปเดต ณ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ท้ังน้ีข้อมูลนโยบายในการเดินทาง
ระหว่างประเทศน้ันมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่เสมอ ดังน้ัน สามารถอ่านข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับนโยบายการ
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