
 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้เดินทางทั้งคนไทยและต่างชาติจากทุกประเทศ/พ้ืนที่ ซึ่งฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าไทยภายใต้โครงการ SAMUI PLUS โดยไมต่้องกกัตัวได้ แตต่้องอยู่ใน 
สมุย 7 วัน ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่น 

• การเดินทางไปสมุย 
o ผู้เดินทางสามารถบินตรง หรือ เปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ โดยในกรณีเปลี่ยนเคร่ืองที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกระเป๋าจะต้อง checked-through จากต้นทางไปที่สมุย โดยไม่ต้องออกมา
รับกระเป๋าที่กรุงเทพฯ เพื่อ check-in กระเป๋าใหม่ ซึ่งรหัสการจองเที่ยวบินจากต่างประเทศและ
รหัสการจองเที่ยวบินไปสมุยต้องเป็นรหัสการจองเดียวกัน และผู้เดินทางจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน 
Bangkok Airways (PG) กรุงเทพฯ-สมุย ทีม่ีหมายเลขเที่ยวบินดังต่อไปนี้เท่านั้น PG5125 / 
PG5151 หรือ PG5171 หากเป็นเที่ยวบินอื่นไม่เข้าหลักเกณฑ์การเดินทางเข้า Samui Plus 

 

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 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน 

▪ ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนในฟิลิปปินส์ ให้ใช้เอกสาร COVID-19 Vaccination  

โครงการ SAMUI PLUS 
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Certificate (VaXCertPH) หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น (Local Government 
Unit – LGU) หรือ สมุดวัคซีนเล่มเหลืองที่ออกโดย Bureau of Quarantine (BOQ) ของฟิลิปปินส ์ดังตัวอย่างรูป
ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 

▪ 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. ผู้เดินทางต้องตรวจโควิด-19 ด้วยวธิี RT-PCR 
o ต้องแสดงผลตรวจโรคโควดิ-19 ด้วยวิธี RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง *(กรุณา

ตรวจสอบเงื่อนไขจากสายการบินที่จะใช้บริการด้วย เนื่องจากบางสายการบินอาจใช้ผลตรวจภายใน 
48 ชั่วโมง) 

o เมื่อเดินทางถึงไทยแล้วต้องตรวจอีก 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนด 
o ทันทีที่เดินทางถึงสนามบินสมุย จะต้องรับการตรวจ 1 ครั้ง ผู้เดินทางจะสามารถออกจากห้องพักได้

เมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบแล้ว  
o ต้องแสดงหลักฐานการจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ล่วงหน้า เพื่อ

ประกอบการขอ COE (จองการตรวจฯ ได้ทาง https://www.thailandpsas.com/) 
 

https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
https://www.thailandpsas.com/
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การเดินทางภายในสมุย 
o วันที่ 1-3 เมื่อเดินทางมาถึงสมุย ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันแรก และรอผลตรวจ ณ 

ห้องพัก หากมีผลเป็นลบ สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณของโรงแรม และพื้นที่ทีโ่รงแรม
กำหนด 

o วันที่ 4-7 (Sealed Route) อนุญาตให้เดินทางใน อ. เกาะสมุย ได้ในเส้นทางที่กำหนด และตรวจหา
เช้ือแบบ RT-PCR ครัง้ที่ 2 ณ โรงแรมที่พักใน วันที่ 6-7 

4. ผู้เดินทางต้องจองโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน Samui SHA+ 
o ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม Samui SHA+ และต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ 

ตลอดระยะเวลา 7 วันที่พำนักอยู่ใน Sandbox โดยผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงที่พักในช่วง 7 วัน
แรกได้สูงสุด 3 โรงแรม กล่าวคือ เข้าพักในโรงแรม SHA+ ในเกาะสมุยเป็นโรงแรมแรกโดยไม่จำกัก
จำนวนคืน จากนั้นจึงสามารถเลอืกเข้าพักในโรงแรมบนเกาะเต่า และเกาะพะงันได ้
**กรณีผู้เดินทางมีกำหนดการเดินทางออกจากสมยุไปต่างประเทศก่อน 7 วนั สามารถจองที่พัก
ตามจำนวนวันที่พำนักได ้แต่ต้องมีหลกัฐานตั๋วเครื่องบินขากลับที่บินออกจากประเทศไทย** 

o สามารถดูรายชื่อโรงแรม Samui SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com/kohsamui  
หรือ https://www.thailandsha.com (เลือกที่พัก จ. สุราษฎร์ธานี) 

5. ผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดและใช้ application ติดตามการเดินทางที่รัฐบาลกำหนด  
6. ผู้เดินทางต้องขอ Certificate of Entry (COE) ผา่น ระบบ coethailand.mfa.go.th เช่นเดียวกับผู้ที่

เดินทางเข้าไทยผ่านจังหวัดอื่น ๆ โดยคลิกเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ “เข้าพ้ืนที่นำร่องรับ
นักท่องเที่ยว (Sandbox)” และเลือก Samui Plus 

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

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