
 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติจากทุกประเทศ/พ้ืนที่ ซึ่งฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ PHUKET SANDBOX โดยไม่ต้องกกัตวัได้ แต่ต้อง
อยู่ในจังหวัดภูเก็ต 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่น  

**ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินที่บินไปลง ณ Phuket International Airport เท่านั้น  
ไม่สามารถแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ ก่อนได้** 

 

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซนีที่ได้รับการรับรองจาก

องค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้น / ต้องแสดง Certificate of 
Vaccination ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

o วัคซีนที่ได้รับการรับรอง ได้แก ่
▪ CoronaVac by Sinovac (2 เข็ม) 
▪ AstraZeneca by AstraZeneca (2 เข็ม) 
▪ AstraZeneca by SK BIOSCIENCE (Korea) (2 เข็ม) 
▪ AstraZeneca by Siam Bioscience (2 เข็ม) 
▪ AstraZeneca by Serum Institute of India (2 เข็ม) 
▪ Janssen by Johnson & Johnson Services, Inc. (1 เข็ม) 
▪ Pfizer-BioNTECH COVID-19 vaccine by Pfizer Inc. (2 เข็ม) 
▪ Moderna by Modrena Inc. (2 เข็ม) 
▪ COVILO by Sinopharm Co., Ltd. (2 เข็ม) 
▪ Sputnik V by Gamaleya Research Institute of Epidemiology and 

Microbiology (2 เข็ม) 
o เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนต้องประกอบด้วย 

▪ ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์ ให้ใช้เอกสาร COVID-19 Vaccination  
Certificate (VaXCertPH) หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น (Local Government 
Unit – LGU) หรือ สมุดวัคซีนเล่มเหลืองที่ออกโดย Bureau of Quarantine (BOQ) ของฟิลิปปินส ์ดังตัวอย่างรูป
ด้านล่าง 
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▪ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน  
▪ สามารถใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนต่างบริษัทผู้ผลิตได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างการฉีด 

ตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด 
2. ผู้เดินทางต้องมีประกันสขุภาพครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้ 

o ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
(หรือไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท) ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนัก 

o หลักฐานประกันจะต้องระบุชัดเจนว่า ครอบคลุมโควิด-19 และมีวงเงินไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 
o บัตรขนาดพกพาที่บริษัทประกันออกให้ (ซึ่งไม่ระบุวงเงินและไม่กล่าวถึงโควิด-19) ไม่สามารถใช้เป็น

หลักฐานได้ 
o สามารถซื้อประกันฯ ได้ที่ https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail 

3. ผูเ้ดินทางต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวธิี RT-PCR  
o ก่อนขึ้นเครื่อง ผู้เดินทางทุกท่านต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR 

ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง *(กรุณาตรวจสอบเง่ือนไขกับสายการบินที่จะใช้บริการ) 
o การตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงภูเก็ต (ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ผู้เดินทางต้องจองและ

ชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในภูเก็ตล่วงหน้า โดยผูเ้ดินทางจะต้องอัพโหลดเอกสาร
ยืนยันการจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด อาทิ ใบเสร็จการจอง (ซึง่สามารถติดต่อกบัโรงแรม/
โรงพยาบาลโดยตรง) ในการขอ Certificate of Entry (COE) (เลื่อนลงดรูายละเอียดที่ข้อ 6)  
ผู้เดินทางสามารถจองนัดหมายเพ่ือตรวจโควิด-19 ในภูเก็ต ผ่านทางระบบ Phuket Swab 
Appointment System (PSAS) ได้ที่ https://www.thailandpsas.com/    

ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ ทันทีที่เดินทางถึง
สนามบินภูเก็ต และผู้เดินทางจะสามารถออกจากห้องพักได้เมื่อได้รับผลตรวจครั้งแรกเป็นลบ (สำหรับ
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี สามารถตรวจโดยน้ำลาย) ส่วนการตรวจครั้งที่ 2 คือ วันที่ 6 ณ Swab Test 
Center ที่ผู้เดินทางจองไว ้

https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
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4. ผู้เดินทางต้องจองโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ 
o ต้องจองโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 7 คืน (เว้นแต่ผู้

เดินทางมีหลักฐานตั๋วเครื่องบินขากลับ บินออกจากภูเก็ตไปต่างประเทศก่อน 7 วัน สามารถจองที่พัก
ตามจำนวนวันที่พำนักได้) 

o ผู้เดินทางเข้า Phuket Sandbox สามารถเข้าพักที่โรงแรม SHA+ ในจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา หรือ
จังหวัดกระบี่ได้ โดยต้องเลือกพักในจังหวดัใดจังหวัดหนึ่งเพียงจงัหวัดเดยีว และเลือกเข้าพัก
โรงแรมเดียวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพ้ืนที่ Sandbox  

o สามารถดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่  
https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 

o หลักฐานการจองโรงแรมต้องออกภายใต้ระบบ SHABA เท่านั้น หลักฐานการจองผ่านตัวแทน
ออนไลน์ ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานการขอ COE ได้ กรุณาติดต่อโรงแรมของท่านโดยตรงเพื่อขอ
หลักฐานการจอง SHABA Certificate 

o ต้องพักอยู่ในโรงแรมที่ท่านจองอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอืน่ได้ 
o ต้องเดินทางจากสนามบินภูเก็ตไปโรงแรม SHA+ ด้วยรถโรงแรมที่จองไว้แล้วเท่านั้น 

5. ผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดและใช้ application ติดตามการเดินทางที่รัฐบาลกำหนด หากไม่เปิด 
application ไว้ตลอดที่อยู่ในภูเก็ต อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางออกจากภูเก็ตหลังจาก 7 วันได้ 

6. ผู้เดินทางต้องขอ Certificate of Entry (COE) ผา่นระบบ coethailand.mfa.go.th เช่นเดียวกับผู้ที่
เดินทางเข้าไทยผ่านจังหวัดอื่น ๆ โดยคลิกเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ “เข้าพ้ืนที่นำร่องรับ
นักท่องเที่ยว (Sandbox)” และเลือกจังหวัดภูเก็ต 

 
******************** 

            หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา หมายเลขโทรศัพท์  
            +63 917 806   3977 และ +63 917 805 8863 
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