
 

 

                             30 April 2021  

 

Quarantine Measures for Traveling to Thailand  
from 1 May 2021 

• Quarantine period for all travelers (Thai and Non-Thai) issued with a 

Certificate of Entry (COE) from 1 May 2021 onwards, will be for 14 nights     
(15 nights if your flight arrives in Thailand after 18.00 hrs.). 

o This includes those who have received vaccinations against COVID-19. 

• For travelers already issued with a COE before 1 May 2021: 

o If you are arriving in Thailand between 1 - 5 May 2021, your quarantine 

period will remain as previously arranged (7/8, or 10/11 nights). 

o If you are arriving in Thailand from 6 May 2021 onwards, please 

arrange for a 14-night quarantine (or 15 if your flight arrives in 

Thailand after 18.00 hrs.) at your Alternative State Quarantine (ASQ) 

hotel.  

o Please contact your ASQ hotel, and download a new copy of your COE 

at coethailand.mfa.go.th. 

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

การยกระดบัมาตรการป้องกนัโรค COVID-19 ส าหรบัผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 

• ผู้ได้รบัอนุมติัหนังสือรบัรองการเดินทางเข้าราชอาณาจกัร (COE) ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป เข้ารบัการกกัตวั เป็นเวลา 14 วนั (หรือ15 คืน หากเทีย่วบินเดินทางถึงไทย
หลงั 18.00 น.) ทัง้น้ี ส าหรบัทัง้คนไทยและต่างชาติ และรวมถึงผู้ท่ีได้รบัวคัซีน COVID-19 แล้ว 

• ผู้ได้รบัอนุมติั COE ก่อนวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 และเดินทางถึงไทยระหว่าง 1 - 5 พฤษภาคม 
2564 ยงัคงกกัตวั 7 หรือ 10 วนั ตามท่ีระบุไว้เดิม  

• ผู้ได้รบัอนุมติั COE ก่อนวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 และเดินทางถึงไทยตัง้แต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป เข้ารบัการกกัตัว เป็นเวลา 14 วนั (หรือ15 คืน หากเทีย่วบินเดินทางถึง      
ไทยหลงั 18.00 น.) ทัง้น้ี ท่านท่ีจะเข้ากกัตวัในสถานท่ีกกัตวัทางเลือก (ASQ) ขอให้ติดต่อกบั
ผู้ให้บริการเพื่อเปล่ียนแปลงแพคเกจการกักตัวของท่านให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง และ
สามารถดาวน์โหลด COE ฉบบัใหม่ได้ท่ี coethailand.mfa.go.th 

 

 

 

For more information please visit https://kunming.thaiembassy.org 

Telephone (0871) 6314 9296, or scan the QR code. 

Royal Thai Consulate-General in Kunming 

泰王国驻昆明总领事馆 



 

 

2021 年 4月 30 日 

 

自 2021 年 5 月 1 日起入境泰国的隔离措施 
 

• 对于 2021 年 5 月 1 日后获批 COE 的所有泰国入境人员（包括泰籍公民

和外国公民）一律隔离 14 晚（若航班在当日 18.00 时之后抵达泰国须隔

离 15 晚）。 

o 包括已接种新冠疫苗的人员。 

 

• 对于 2021 年 5 月 1 日前已获批 COE 的入境人员： 

o 若 2021 年 5 月 1 日-5 日入境泰国，按照原来政策执行（即：7/8

晚或者 10/11 晚）。 

o 若 2021 年 5 月 6 日之后入境泰国，则须提供 14 晚（若航班在当日

18.00 时之后抵达泰国须隔离 15 晚）的隔离酒店（ASQ）。 

o 请联系您所预定的 ASQ 酒店，并登陆 coethailand.mfa.go.th 重新下

载您的 COE。 

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

 

 

 

 

 

 

Royal Thai Consulate-General in Kunming 

泰王国驻昆明总领事馆 

  进一步信息请访问 https://kunming.thaiembassy.org 

  电话：(0871) 6314 9296, 或扫描二维码 


