
Campground, RV Parks and Cabin 
Rental Units FAQs 

ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัจุดตั้งแคมป์ สถำนทีจ่อดรถบ้ำน (RV) 

และกำรเช่ำกระท่อมพักแรม 

  

Can I go camping? ฉันสำมำรถไปตั้งแคมป์ได้หรือไม่ 

Yes, campgrounds, campsites and RV 
parks are reopening. Each site should be 
occupied by members of the same 
household.  

ได ้จุดตั้งแคมป์ ท่ีตั้งแคมป์ สถานท่ีจอดรถบา้น 
กลบัมาเปิดใหบ้ริการอีกคร้ังแลว้ 
ในแต่ละสถานท่ีท่ีจบัจองเอาไวค้วรมีแต่สมาชิกในบา้นเดียวกนั  

  

Can I go camping with my friends? ฉันสำมำรถไปตั้งแคมป์กบัเพ่ือน ๆ ได้หรือไม่ 
Members of the same household should 
camp together. People who are not from 
the same household must maintain 
physical distance of at least six feet and 
everyone should wear face coverings. 

สมาชิกท่ีมาจากบา้นเดียวกนัควรตั้งแคมป์อยู่ดว้ยกนั 
ผูท่ี้ไม่ไดม้าจากบา้นเดียวกนัตอ้งรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ย
หกฟุต และควรสวมผา้หนา้กากปกปิดใบหนา้ทุกคน 

  

What kind of activities are allowed?  อนุญำตให้ท ำกจิกรรมประเภทใดได้บ้ำง  

Outdoor recreation is allowed, but close-
contact activities are limited to members 
of the same household. Examples of 
these activities include boating, volleyball 
games and rope courses.  

อนุญาตใหมี้การท ากจิกรรมนนัทนาการกลางแจง้ได ้
แต่กจิกรรมท่ีตอ้งมีการสัมผสักนัแบบใกลชิ้ดนั้นจ ากดัใหท้  าไดเ้ฉพาะส
มาชิกท่ีมาจากบา้นเดียวกนัเท่านั้น ตวัอย่างของกจิกรรมเหล่าน้ีไดแ้ก ่
การพายเรือ เกมวอลเลยบ์อล และฐานปีนเชือก  

  

Can I rent equipment for activities?  ฉันสำมำรถเช่ำอปุกรณ์ส ำหรับท ำกจิกรรมได้หรือไม่  
Rentals are allowed, but facilities may 
limit their rental program. It is 
recommended that you come prepared 
with everything you may need, including 
sporting equipment, when possible. If 
rentals are available, they must be 
cleaned and disinfected between each 
person’s use.  

อนุญาตใหเ้ช่าได ้
แต่สถานท่ีใหบ้ริการอาจมีการจ ากดัโปรแกรมการเช่าของพวกเขาไวใ้น
ช่วงน้ี ขอแนะน าใหคุ้ณเตรียมทุกอย่างท่ีคุณตอ้งการใชไ้ปใหพ้ร้อม 
รวมถึงอุปกรณ์กฬีา หากเป็นไปได ้หากมีบริการใหเ้ช่าอุปกรณ์ 
ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือหลงัจากการใชง้านของแต่ละ
คน  

  

Are playgrounds, conference spaces, 
or meeting rooms at campgrounds 
open?  

สนำมเด็กเล่น พื้นทีก่ำรประชุม หรือห้องประชุมในจุดตั้งแคมป์ 
เปิดให้บริกำรหรือไม่  

No, these facilities are closed, at this 
time.  

ไม่เปิด สถานท่ีเหล่าน้ีจะถูกปิดอยู่ในเวลาน้ี  

  

Are group activities on campgrounds 
allowed?  

อนุญำตให้ท ำกจิกรรมกลุ่มในจุดตั้งแคมป์หรือไม่  

No, public events or concentrated 
gatherings at campgrounds or RV parks, 
including group bonfires, group 
campsites, presentations at outdoor 
amphitheaters, musical or other 
performances, or other events must be 

ไม่อนุญาต 
กจิกรรมสาธารณะหรือการมารวมตวักนัอย่างหนาแน่นท่ีจุดตั้งแคมป์ห
รือสถานท่ีจอดรถบา้น รวมถึงกจิกรรมกลุ่มรอบกองไฟ 
ท่ีตั้งแคมป์แบบกลุ่ม การแสดงท่ีในท่ีนัง่ชมรูปวงกลม 
การแสดงดนตรีหรือโชวอ่ื์น ๆ หรือกจิกรรมอ่ืน ๆ 



cancelled or postponed. Most organized 
activities and sports such as basketball, 
baseball, soccer, and football that are 
held on park fields, open areas, and 
courts are not permitted, because they 
require coaches and athletes who are not 
from the same household or living unit to 
be in close proximity. Members of the 
same household may engage in such 
activities and sports together. 

จะถูกยกเลิกหรือเล่ือนออกไป 
ไม่อนุญาตใหจ้ดักจิกรรมและกฬีาส่วนใหญ่ เช่น บาสเกต็บอล 
เบสบอล ฟุตบอล และอเมริกนัฟุตบอล ซ่ึงจดัข้ึนในสวนสาธารณะ 
พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
และสนามกฬีาเพราะตอ้งใชผู้ฝึ้กสอนและนกักฬีาท่ีไม่ไดม้าจากครัวเรื
อนเดียวกนั หรืออยู่อาศยัในละแวกเดียวกนั 
สมาชิกในบา้นเดียวกนัอาจจะท ากจิกรรมและกฬีาดงักล่าวร่วมกนัได ้

  

Will I be able to picnic while visiting 
campgrounds? 

ฉันจะสำมำรถไปปิกนิกได้หรือไม่ ขณะไปเทีย่วทีจุ่ดตั้งแคมป์ 

Picnicking at smaller picnic shelters, such 
as those that typically accommodate only 
household groups, will be open and 
available to the public. Use should be 
limited to one household at a time.  

การปิกนิกท่ีท่ีพกัส าหรับปิกนิกขนาดเล็กจะเปิดใหบ้ริการแกส่าธารณะ 
เช่น ท่ีพกัท่ีโดยปกติจะรองรับเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นครอบครัวเท่านั้น 
ควรใชง้านคร้ังละหน่ึงครอบครัวเท่านั้น  

  

Are communal shower facilities open? สถำนทีอ่ำบน ำ้สำธำรณจะเปิดให้บริกำรหรือไม่ 

Yes, but if you have a vehicle with toilets 
or showers/bathing equipment, you are 
encouraged to use your own rather than 
shared facilities. Shower rooms may only 
be used if partitions are in place or signs 
have been posted to specify physical 
distancing requirements.  

เปิด แต่ถา้คุณมีรถท่ีมีหอ้งสุขาหรืออุปกรณ์อาบน ้าฝักบวั/อ่างอาบน ้า 
คุณควรใชข้องคุณเองแทนส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะ 
สามารถใชห้อ้งอาบน ้าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีแผงก ัน้อยู่ 
หรือมีป้ายประกาศขอ้ก  าหนดท่ีระบุใหมี้การรักษาระยะห่างทางกายภา
พ  

  

Will public restrooms located in 
campgrounds be cleaned regularly? 

ห้องน ำ้สำธำรณะทีต่ั้งอยู่ในจุดตั้งแคมป์ได้รับกำรท ำควำมสะอำดเป็นป
ระจ ำหรือไม่ 

Public restrooms should be cleaned and 
disinfected regularly using EPA registered 
disinfectants throughout the day. High-
touch surfaces such as faucets, toilets, 
doorknobs and light switches must be 
frequently cleaned and disinfected. 
Campers should keep in mind that sinks 
could be an infection source and should 
avoid placing toothbrushes and other 
items directly on counter surfaces. 

หอ้งน ้าสาธารณะควรไดรั้บการท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออย่างเป็นปร
ะจ า โดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือท่ีลงทะเบียนไวก้บั EPA ตลอดทั้งวนั 
พ้ืนผิวท่ีมีการสัมผสับ่อย เช่น กอ๊กน ้า โถส้วม ลูกบิดประตู 
และสวิตชไ์ฟจะตอ้งมีการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือบ่อย ๆ 
ผูม้าตั้งแคมป์ควรระลึกไวเ้สมอว่า 
อ่างลา้งมืออาจเป็นแหล่งท่ีมาของการติดเช้ือได ้
และควรหลีกเล่ียงการวางแปรงสีฟันและส่ิงของอ่ืน ๆ 
บนพ้ืนผิวของบริเวณเคานเ์ตอร์โดยตรง 

  

### ### 

    

 


