
(สถานะ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  

ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564  
 

ประเภท ขั้นตอนที่ 1 

เงื่อนไขส าหรับ 
การลงทะเบียนทาง 

https://tp.consular.go.th/ 
(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันท าการ) 

ขั้นตอนที่ 2 

เอกสารที่ต้องแสดงต่อสายการบินก่อน 
ขึ้นเครื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

ประเภทท่ี 1 เดินทางเข้าประเทศ
ไทยโดยใช้สิทธิ์ไม่กักตัว 

(ส าหรับผู้เดินทางจากประเทศที่
ได้รับสิทธิ์งดเว้นการกักตัว 63
ประเทศซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นและฉีด
วัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดของประเทศไทยไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง) 

**ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้อง
พ านักอยู่ในญี่ปุ่นหรือในประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตไม่ต ่ากว่า 21 วัน 
ยกเว้นเป็นผู้เดินทางมาจาก
ประเทศไทยมายังญี่ปุ่นและจะ
เดินทางกลับไทย  

**ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ในวัน
แรกที่เดินทางถึงไทย และต้องรอ
ผลที่โรงแรมจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ผลตรวจเป็นลบ 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ีโรงแรมSHA+ หรือ 
Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน เพ่ือรอ
ผลตรวจโควิด-19 

• ชาวต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่ต ่า
กว่า 50,000 USD (ส าหรับคนไทยไม่ต้องมี
ประกันสุขภาพ) 

 

 

• ผู้เดินทางต้องแสดงThailand Pass QR Code 
ที่ได้รับจากการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1 
(สามารถใช้ COE ที่ได้รับไปก่อนหน้าได้) 

• แสดงผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่
เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณาตรวจสอบ
เงื่อนไข/ข้อจ ากัดของสายการบินที่ท่านใช้ด้วย) 

• เข้าพักท่ีโรงแรม AQ หรือ SHA+ ที่ได้ท า
การจองไว้  

• ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR  
ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย ที่โรงแรมที่เข้า
พัก 

• ต้องรอผลทีโ่รงแรมจนกว่าจะได้รับแจ้งผล
ตรวจเป็นลบ โดยเมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบ
จึงจะสามารถเดินทางทางออกจากที่พักได้ 
รวมทั้งไปพ้ืนที/่จังหวัดอ่ืนได้ 
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(สถานะ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  

ประเภท ขั้นตอนที่ 1 

เงื่อนไขส าหรับ 
การลงทะเบียนทาง 

https://tp.consular.go.th/ 
(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันท าการ) 

ขั้นตอนที่ 2 

เอกสารที่ต้องแสดงต่อสายการบินก่อน 
ขึ้นเครื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

ประเภทท่ี 2 เดินทางเข้าประเทศ
ไทยโดยเข้ารับการกักตัว 10 วัน 
(ส าหรับผู้เดินทางทีไ่ม่ได้รับ
วัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดของประเทศไทย / ไม่
จ ากัดประเทศต้นทาง) 

 

**ต้องกักตัวครบ 10 วัน จึงจะ
สามารถเดินทางออกนอกโรงแรม
ที่พักได้ 

 

 

 

 

 

 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ีโรงแรมSHA+ หรือ 
Alternative Quarantine (AQ) 10 คืน  

• ชาวต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่ต ่า
กว่า 50,000 USD (ส าหรับคนไทยไม่ต้องมี
ประกันสุขภาพ) 

 

 

เหมือนกับประเภทที่ 1 

(คนไทยไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ 
RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง กรณีต้องกักตัว) 

• เข้าพักท่ีโรงแรม AQ ที่ได้ท าการจองไว้
อย่างน้อย 10 วัน 

• เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว 
ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 
โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จ านวน 2 ครั้ง 
โดยตรวจครั้งที ่1 ในวันที่เดินทางถึง
ประเทศไทย (วันที่ 0 หรือ 1) และครั้งที ่2 
ในวันที่ 8 หรือ 9 

• ผู้เดินทางต้องอยู่ใน โรงแรมที่กักตัวอย่าง
น้อย 10 วันและต้องมีผลตรวจโควิด-19 
เป็นลบทั้ง 2 ครั้ง จึงจะสามารถเดินทาง
ออกจากพ้ืนที่กักตัวได้  
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(สถานะ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  

ประเภท ขั้นตอนที่ 1 

เงื่อนไขส าหรับ 
การลงทะเบียนทาง 

https://tp.consular.go.th/ 
(ลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันท าการ) 

ขั้นตอนที่ 2 

เอกสารที่ต้องแสดงต่อสายการบินก่อน 
ขึ้นเครื่อง 

ขั้นตอนที่ 3 

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

ประเภทท่ี 3 เดินทางเข้าพื้นที่น า
ร่องการท่องเที่ยว (sandbox) 
(ส าหรับผู้เดินทางทีฉ่ีดวัคซีน
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดของประเทศไทยไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนออกเดินทาง /  
ไม่จ ากัดประเทศต้นทาง) 

 

** เมื่อครบ 7 วันแล้วและมีผล
ตรวจโควิด-19 เป็นลบ (ต้อง
ตรวจเชื้อ 2 ครั้ง) จึงจะสามารถ
เดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้  

หมายเหตุ:  

ตรวจสอบรายชื่อพ้ืนที่น าร่องการ
ท่องเที่ยว 17 จังหวัด หน้าที่ 5 

• จองและจ่ายค่าห้องพักท่ีโรงแรมSHA+ 7 
คืน ในพ้ืนที่ Sandbox ซึ่งจะขยายรวมถึง
กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เพ่ิมเติมจากภูเก็ต
และสมุย (หากไม่ครบ 7 คืนต้องมีบัตรโดยสาร
ยืนยันการออกจากประเทศไทย) 

• ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุ 
ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง 

• ชาวต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่ต ่า
กว่า 50,000 USD (ส าหรับคนไทยไม่ต้องมี
ประกันสุขภาพ) 

 

• ต้องจองการตรวจโควิด-19 จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งแรกในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และครั้งที่ 
2 ในวันที่ 6 หรือ 7 

 

 

เหมือนกับประเภทที่ 1 

 

 

 

• เข้าพักท่ีโรงแรม  SHA+ 

• รอผลการตรวจโควิด-19 ครั้งที่ 1 
ณ โรงแรมที่พัก หากไม่พบเชื้อ สามารถ
เดินทางออกจากที่พักได้แต่ต้องอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่น าร่องเท่านั้น  

• ผู้เดินทางต้องอยู่ในพื้นที่น าร่องอย่างน้อย 
7 วันและต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ
ทั้ง 2 ครั้ง จึงจะสามารถเดินทางออกจาก
พ้ืนที่น าร่องไปยังจังหวัดอ่ืนได้ 

 

 

 
 
 

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


(สถานะ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  

 
หมายเหตุ 
** เอกสารเกี่ยวกับการจองโรงแรมท่ีพัก/สถานที่กักกัน ต้องเป็นหลักฐานการจองโรงแรมที่ระบุการช าระเงินเต็มจ านวนแล้ว  

โรงแรม AQ 
** สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม AQ ได้ทาง https://entrythailand.go.th  
** สามารถส ารองโรงแรม AQ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

https://www.agoda.com/quarantineth 
https://asq.locanation.com/ 
https://asq.ascendtravel.com/ 

โรงแรม SHA+ 
** สามารถตรวจสอบรายชื่อและส ารองห้องพักในโรงแรม SHA+ กับโรงแรมโดยตรง  
หรือผ่านทาง https://www.thailandsha.com/shalists/  

 
** กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเลือกใช้ เกี่ยวกับข้อก าหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ิมเติมของสายการบิน (หากม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://entrythailand.go.th/
https://www.agoda.com/quarantineth
https://asq.locanation.com/
https://asq.ascendtravel.com/
https://www.thailandsha.com/shalists/


(สถานะ วันที่ 30 ตุลาคม 2564)  

พื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด 
 
1. จ.กรุงเทพฯ 
2. จ.กระบี่ 
3. จ.ชลบุร ี(เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง และอ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และต.บางเสร่)  
4. จ.เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อ.แม่ริม และอ.แม่่แตง)  
5. จ.ตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)  
6. จ.บุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.เมืองบุรีรีมย์)  
7. จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และต.หนองแก) 
8. จ.พังงา 
9. จ.เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอ า)  
10. จ.ภูเก็ต 
11. จ.ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)  
12. จ.ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)  
13. จ.เลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)  
14. จ.สมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม)ิ  
15. จ.สุราษฏร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)  
16. จ.หนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย อ.สังคม อ.ศรีเชียงใหม่ และอ.ท่าบ่อ)  
17. จ.อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี อ.บ้านดุง อ.กุมภวาปี อ.นายูง อ.หนองหาน และอ.ประจักษ์ศิลปาคม) 
 


