
■ รายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 7 มกราคม 2565 

 

ประเภท ข้ันตอนท่ี 1 

เง่ือนไขสำหรับ 

การลงทะเบียนทาง 

https://tp.consular.go.th/ 

(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน) 

ข้ันตอนท่ี 2 

เอกสารท่ีต้องแสดงต่อ

สายการบินก่อน 

ข้ึนเครื่อง 

ข้ันตอนท่ี 3 

เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทย 

ประเภทท่ี 1 เดิน

ทางเข้าประเทศไทย

โดยใช้สิทธิ์ลดวันกักตัว

(เหลือกักตัว 7 วัน) 

(สำหรับผู้เดินทางท่ี

ได้รับวัคซีนครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ข้อกำหนด

ของประเทศไทยไม่น้อย

กว่า 14 วันก่อนออก

เดินทาง / ไม่จำกัด

ประเทศต้นทาง) 

(ตรวจสอบรายชื่อวัคซีน

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

ให้การรับรองเฉพาะ

สำหรับการเดินทางเข้า

ประเทศไทย) 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ี

โรงแรม Alternative 

Quarantine (AQ) อย่างน้อย 7 

วัน โดยโรงแรมต้องระบุชัดเจนใน

ใบรับรองการจองว่ามีบริการ

ตรวจ RT-PCR อย่างน้อย 2 ครั้ง 

ระหว่างท่ีกักตัว 

• คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ 

(แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพ

วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์

สหรัฐ) 

 

• ผู้เดินทางต้องแสดง 

Thailand Pass QR 

Code ท่ีได้รับจากการ

ลงทะเบียน 

• คนไทยไม่ต้องแสดงผล

ตรวจ RT-PCR ก่อน

เดินทาง (เว้นแต่สายการ

บินท่ีท่านใช้มีเง่ือนไข

ระบุความจำเป�นต้อง

แสดงผลตรวจโควิด-19 

ด้วยวิธี RT-PCR เป�นลบ

ในระยะเวลาไม่เกิน 72 

ชั่วโมงก่อนข้ึนเครื่อง 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไข/

ข้อจำกัดของสายการบิน

ท่ีท่านใช้ด้วย) 

• เข้าพักท่ีโรงแรม AQ 

ท่ีได้ทำการจองไว้ เพ่ือ

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 

ด้วยวิธี RT-PCR 

ในวันแรกท่ีเดินทางถึง 

(วันท่ี 0-1) และครั้งท่ี

สองในวันท่ี 6-7  

• เม่ือกักตัวครบ 7 วัน 

หากไม่พบเชื้อท้ัง 2 

ครั้ง สามารถเดิน

ทางออกจากท่ีพักได้

ตามความประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tp.consular.go.th/


ประเภทท่ี 2 เดิน

ทางเข้าพ้ืนท่ีนำร่องการ

ท่องเท่ียว (Sandbox) 

เฉพาะเข้า จ.ภูเก็ต  

จ.กระบ่ี จ.พังงา และ 

จ.สุราษฎร์ธานี (เฉพาะ

เกาะเต่า เกาะพะงัน 

และเกาะสมุย) 

(กักตัว 7 วัน) 

(สำหรับผู้เดินทางท่ี

ได้รับวัคซีนครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์ข้อกำหนด

ของประเทศไทยไม่น้อย

กว่า 14 วันก่อนออก

เดินทาง / ไม่จำกัด

ประเทศต้นทาง) 

**ต้องพำนักในพ้ืนท่ี 

Sandbox ครบ 7 จึงจะ

สามารถเดินทางไปพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ได้ 

 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ี

โรงแรม SHA Extra+/AQ หรอื

สถานท่ีกักกันอ่ืนตามรัฐกำหนด 7 

คืน ในพ้ืนท่ี Sandbox เฉพาะเข้า 

จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.พังงา และ   

จ.สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า 

เกาะพะงัน และเกาะสมุย)  

• จองและจ่ายค่าตรวจ RT-PCR 

2 ครั้งผ่านเว็บไซต์ 

https://www.thailandpsas.com 

(หากไม่ครบ 7 คืน ต้องมีบัตร

โดยสารยืนยันการออกจาก

ประเทศไทย) 

• ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-

PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนข้ึน

เครื่อง 

• คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ 

(แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพ

วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD) 

•  เม่ือครบ 7 วันแล้ว จึงจะ

สามารถเดินทางไปพ้ืนท่ี/จังหวัด

อ่ืน ๆ ได้ 

• ผู้เดินทางต้องแสดง 

Thailand Pass QR 

Code ท่ีได้รับจากการ

ลงทะเบียน 

• แสดงผลตรวจโควิด

แบบ RT-PCR อายุไม่

เกิน 72 ชม. ก่อนข้ึน

เครื่อง 

• เข้าพักท่ีโรงแรมท่ี

จองไว ้(SHA Extra+ 

/AQ) 

• เข้ารับการตรวจเชื้อ

โควิด-19 ด้วยวิธี RT-

PCR จำนวน 2 ครั้ง

โดยตรวจครั้งท่ี 1 ใน

วันท่ีเดินทางถึง

ประเทศไทย (วันท่ี 0-

1) หากผลเป�นลบ

สามารถเดินทาง

ภายในพ้ืนท่ี 

Sandbox ในช่วง 7 

วันแรกโดยกลับมาพัก

ค้างคืนท่ีโรงแรมเดิม 

และตรวจครั้งท่ีสองใน

วันท่ี 6-7 หากผลเป�น

ลบท้ัง 2 ครั้ง จะ

สามารถเดินทางออก

นอกพ้ืนท่ี Sandbox 

เพ่ือไปจังหวัดอ่ืน ๆ ใน

ประเทศไทยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทท่ี 3: เดิน

ทางเข้าประเทศไทย

โดยเข้ารับการกักตัว 

10 วัน  

(สำหรับผู้เดินทางไม่ได้

รับวัคซีนครบถ้วน

หรือไม่ได้รับการฉีด

วัคซีนตามหลักเกณฑ์

ข้อกำหนดของประเทศ

ไทย)  

 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ี

โรงแรม Alternative 

Quarantine (AQ) 10 วัน  

• คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ 

(แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพ

วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 USD) 

• ต้องกักตัวครบ 10 วัน จึงจะ

สามารถเดินทางไปพ้ืนท่ี/จังหวัด

อ่ืนได้ 

• ผู้เดินทางต้องแสดง 

Thailand Pass QR 

Code ท่ีได้รับจากการ

ลงทะเบียน 

• คนไทยไม่ต้องแสดงผล

ตรวจ RT-PCR ก่อน

เดินทาง (เว้นแต่สายการ

บินท่ีท่านใช้มีเง่ือนไข

ระบุความจำเป�นต้อง

แสดงผลตรวจโควิด-19 

ด้วยวิธี RT-PCR เป�นลบ

ในระยะเวลาไม่เกิน 72 

ชั่วโมงก่อนข้ึนเครื่อง 

กรุณาตรวจสอบเง่ือนไข/

ข้อจำกัดของสายการบิน

ท่ีท่านใช้ด้วย) 

 

• เข้าพักท่ีโรงแรม AQ 

ท่ีได้ทำการจองไว้อย่าง

น้อย 10 วัน 

• เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทยแล้ว ผู้

เดินทางต้องเข้ารับการ

ตรวจหาเชื้อฯ ด้วยวิธี 

RT-PCR จำนวน 2 

ครั้ง โดยตรวจครั้งท่ี 1 

ในวันท่ีเดินทางถึง 

ประเทศไทย (วันท่ี 0 

– 1) และครั้งท่ี 2 ใน

วันท่ี 8 – 9  

• ผู้เดินทางต้องอยู่ใน 

รร. ท่ีกักครบกำหนด

วันและต้องมีผลตรวจ

โควิด-19 เป�นลบทุก

ครั้ง จึงจะสามารถ

เดินทางออกจากพ้ืนท่ี

กักตัวได้  

 

หมายเหตุ  

** เอกสารเก่ียวกับการจองโรงแรมท่ีพัก/สถานท่ีกักกันสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องเป�นหลักฐาน

การจองโรงแรมท่ีระบุการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว 

** กรุณาตรวจสอบกับสายการบินท่ีท่านเลือกใช้ เก่ียวกับข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ิมเติม

ของสายการบิน (หากมี) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 


	หมายเหตุ
	** เอกสารเกี่ยวกับการจองโรงแรมที่พัก/สถานที่กักกันสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่ระบุการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว
	** กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเลือกใช้ เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมของสายการบิน (หากมี)



