ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2564
แคนาดาเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
“แคนาดา” เปิดพรมแดนรั บนักท่องเที่ยวต่างชาติ (Non-essential purposes) ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ
โดสแล้ว เริ่มในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2564 โดยหวังว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาและช่วยฟื้นฟู ภาคการ
ท่องเที่ยวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จนปิดพรมแดนมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
หน่ ว ยงาน Canada Boarder Service Agency กล่ า วถึ ง
นโยบายการเปิดพรมแดนนี้เกิดขึ้นหลังจากยอดการฉีดวัคซีน
ในประเทศที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
และถือเป็น การขยายมาตรการผ่ อนคลายเปิด ประเทศรั บ
นักท่องเที่ยวต่อเนื่องหลังจากที่ อนุญาตให้ชาวอเมริกัน ที่ฉีด
วัคซีนครบโดสแล้วเดินทางเข้ามาได้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่
ผ่านมา ทั้งนี้ หน่วยงานฯ ได้มีการสุ่มตรวจ COVID-19 ของผู้
เดินทางเข้าประเทศในช่วงระหว่างวันที่ 9-26 สิงหาคม 2564
จำนวน 58,878 ราย พบว่ามีผล COVID-19 เป็นบวกจำนวน 112 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.19 เท่านั้น
แม้แผนการเปิดพรมแดนได้เริ่มขึ้น แต่เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดในแคนาดาอยู่ในทิศทางที่ดี รัฐบาลจึงมีการ
กำหนดเงือ่ นไขสำหรับชาวต่างชาติ (ประเภทนักท่องเที่ยว) ที่ตอ้ งการเดินทางเข้าประเทศและได้รับการยกเว้นการ
กักตัว (quarantine) ไว้ดังนี้
- ได้ ร ับ การฉี ดวัคซีน ครบโดสจากหนึ่งในสี่ ว ัคซีนที่ ทางการแคนาดายอมรับ ได้แก่ Pfizer, Moderna,
AstraZeneca และ Jenssen อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
- มีหลักฐานการตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบ โดยตรวจภายใน 72 ชั่ว โมงก่อนถึงกำหนดการบิน มายั ง
แคนาดาหรื อก่อนถึงชายแดนทางบก หรือหลักฐานการตรวจ COVID-19 ที่เป็นบวกระหว่าง 14-180
วั น ก่ อ นกำหนดการบิ น มายั ง แคนาดา ทั้ ง นี้ ผ ลตรวจจาก Rapid test ไม่ ส ามารถนำมาแสดงเป็ น
หลักฐานได้
- ไม่มีอาการป่วยของโรค COVID-19
- ลงชื่อและยื่นข้อมูลที่จำเป็น อาทิ หลักฐานการฉีดวัคซีนที่เป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส ข้อมูลการเดินทาง
แผนการกักตัว (ควรมีไว้ หากเจ้าหน้าที่ขอเรียกตรวจเพิ่มเติม) เข้าใช้ผ่านแอป Arrive CAN ได้ทางมือถือ
หรือเว็บไซต์ออนไลน์
- ผู้เดินทางอาจจะได้รับการสุ่มตรวจ COVID-19 เมื่อมาถึงที่สนามบิน
 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่น ๆ
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ข่าวเด่นรายสัปดาห์
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
ประจำวันที่ 4-10 กันยายน 2564
- เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อนุญาตให้เดินทางเข้าแคนาดาได้โดยไม่ต้องกักตัว
หากเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลทีไ่ ด้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามข้างต้น
ในการนี้ ชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจากหนึ่งในวัคซีนที่ทางการแคนาดายอมรับจะไม่อนุญาตให้
เดินทางเข้าแคนาดา ยกเว้นผู้ถือวีซ่าแรงงานชั่วคราว (temporary workers) นักเรียนต่างชาติ (international
students) นักการทูต (diplomats) และกรณีที่จำเป็นในการเดินทาง แต่จะต้องมีการกักตัวนาน 14 วัน
อย่างไรก็ดี รัฐบาลแคนาดายังคงแนะนำไม่ให้ชาวแคนาดาเดินทางออกนอกประเทศหากไม่จำเป็น เพราะเป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ ใหม่ (Variant) นอกจากนั้น สถานการณ์การระบาดไวรัส
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ชาวแคนาดาจำเป็นต้องตรวจสอบเงื่ อนไขการเปิดรับนักท่ องเที่ยวในแต่
ละประเทศด้วยต่อไป
ทีม่ าของบทความ

Canada opening border to foreign nationals starting Sept. 7 - CityNews Toronto

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราจะได้เห็นความพยายามที่หลายชาติออกมาตรการผ่อน
คลาย COVID-19 ด้วยการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังจากได้รับความเสี ยหายมานาน
ซึ่งการที่ทางการแคนาดาได้ตั้งเป้าเปิดประเทศนั้นก็เพื่อให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องสามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ เพราะในแต่ละปีจะมีนักท่ องเที่ยวต่างชาติเดิน ทางมาใช้จ่ายในประเทศคิดเป็นมูล ค่าราว
22,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม) ถือเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามามากที่สุด ซึ่งเท่ากับว่าธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลไป 2 ปีติดกัน จนต้องเร่ง
ผลักดันให้รัฐบาลเปิดพรมแดนรับนักท่องเที่ยวโดยเร็วที่สุด นอกจากนั้น ยิ่งแคนาดาปิดประเทศให้บริการนาน
เท่าไหร่ ก็จะทำให้จุดมุ่งหมายปลายทางท่องเที่ยวอื่นๆ ชิงส่วนแบ่งการตลาดจากนักท่องเที่ยวไปได้เช่นกัน
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