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Thái, Cam Bốt Xài Chung Visa Thúc Đẩy Kỹ Nghệ Du Lịch

BANGKOK - Thái Lan và Cam Bốt đã đồng ý thực hiện giấy visa (chiếu khán nhập cảnh) xài chung
cho 2 nước nhằm giảm rào cản hành chánh để thúc đẩy kỹ nghệ du lịch.
Kể từ ngày 27-12-2012,
du khách từ 35 quốc gia có thể xin một chiếu khán đơn độc để vào cả 2 nước này: thẻ nhập cảnh
này cho du khách ở tới 60 ngày tại Thái Lan và 60 ngày ở Cam Bốt.
Du khách có thể xin chiếu
khán này hoặc ở tòa đại sứ hay tòa lãnh sự của một trong 2 nước và sẽ chỉ đóng tiền một lần thôi.
Thực ra khối ASEAN đã thảo luận về thẻ nhập cảnh đơn độc dùng chung nhiều nước, dựa vào mô
hình một thẻ chiếu khán để vào chung toàn bộ Khối Liên Âu, nhưng chỉ có Thái Lan và Cam Bốt cụ
thể tiến hành. Việc này sẽ được các nước ASEAN quan sát để có thể dùng thúc đẩy ngành du lịch.
Để ngăn ngừa các trường hợp tôị phạm buôn người lợi dụng cửa mở, Thái và Cam Bốt sẽ dùng hệ
thống khảo sát hình sự chung. Đó là, khi một du khách xin thẻ nhập cảnh ở một tòa đại sứ Thái Lan,
đơn này sẽ chuyển tới chính phủ Cam Bốt để ưng thuận trước, và ngược lại; đơn nào bị một bên bác
bỏ, cũng sẽ bị chận ở nước kia.
Bên cạnh chính sách "một visa" này, Thái Lan và Cam Bốt cũng sẽ
xây dựng nhiều tuyến đường chung nối qua các trung tâm du lịch nổi tiếng của 2 nước, cũng như
khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các khu du lịch trên những tuyến thành phố, rừng
và sông liên hệ. Trong đó, Sở Hỏa Xa Thái Lan sẽ giúp xây cầu xe lửa nối làng Kongluek của tỉnh Sa
Kaew, Thái Lan, sang Poi Pet tại Cam Bốt qua nhiều cảnh đẹp.
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