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COVID-19 Vaccine Certificates for Traveling to Thailand 

Travelers who wish to submit proof of COVID-19 vaccination to the Royal Thai Consulate -
General in Kunming, in order to qualify for the 7-day Quarantine Period, are advised as 
follows: 

• Chinese nationals (and other Foreign nationals, where possible) should submit an 
“International Travel Health Certificate”, which is in English and in the format 
approved by Chinese Health Authorities, in the Online COE Application System, OR 

• If your locally-issued “Vaccine Certificate” is in Chinese, it should be translated into 
English, and certified by a Notary Public and the Provincial Foreign Affairs Office 
(‘danrenzheng’), before scanning and submitting it in the Online COE Application 
System. 

• Please also provide a screen-capture of your local Health Code (‘jiankangma’), 
which should be “Green”, and show your name and matching vaccination 
information. Please also scan and submit this with your COE application. 

• The final decision on the length of your Quarantine Period rests with the Health 
Control Officer, Ministry of Public Health of Thailand, upon arrival in Thailand.                                                                                                                                                                                                                      

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

เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนโควิด-19 ส าหรบัเดินทางเข้าประเทศไทย (คนไทย) 
คนไทยท่ีประสงค์จะแสดงเอกสารรบัรองการได้รบัวคัซีนโควิด-19 เพื่อขอรบัหนังสือรบัรอง (COE) จาก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคนุหมิง และเข้ารบัการกกัตวั 7 วนั เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

• หากเอกสารรบัรอง (“Vaccine Certificate”) ของท่านเป็นภาษาจีน ขอให้ลงช่ือรบัรองความถกูต้อง 
(ด้วยตนเอง) บนเอกสารดงักล่าว ก่อนสแกนเข้าในระบบ COE Online 

• ขอให้แสดงภาพหน้าจอ (แคปเจอร์) Health Code (‘เจ้ียนคงัหม่า’) ของท่านท่ีเป็นสีเขียว และมีช่ือ
ของท่าน พร้อมรายละเอียดการฉีดและประเภทของวคัซีน (หากมี) โดยสแกนเข้าในระบบ COE Online ด้วย 

• เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ อาจพิจารณาจัดท าค าแปล  Vaccine Certificate เ ป็น
ภาษาองักฤษไว้ และขอให้มีหมายเลขโทรศพัท์ของสถานพยาบาลท่ีฉีดวคัซีนโควิด-19 ให้ท่าน ไว้ให้พร้อมกรณี      
มีการตรวจสอบความถกูต้อง  

• ทัง้น้ี การพิจารณาว่าผู้เดินทางแต่ละรายจะต้องเข้ารบัการกกัตัวเป็นระยะเวลาเท่าใด เป็นอ านาจของ         
เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ (กระทรวงสาธารณสุข) ณ ช่องทางท่ีเดินทางเข้าประเทศไทย (โดยอาจแตกต่างจาก    

ท่ีระบุใน COE กไ็ด้) 

 

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 



 

 

更新于 

 2021 年 4 月 12 日 

前往泰国旅行的新型冠状病毒疫苗证书 

希望向泰王国驻昆明总领事馆提交新型冠状病毒疫苗接种证明以达到 7 天隔离

期要求的旅行者，建议如下: 

·中国公民(和其他外国公民，如有可能)应在 COE 在线申请系统中提交经中国

卫生主管部门批准的英文版“国际旅行健康证明”，或 

·如果您所持当地签发的“疫苗证书”是中文的，在将其扫描并提交至在线

COE 申请系统前，应先翻译成英文，并由公证处和省外事办公室（“单认证”）认

证。 

·同时请提供您当地健康代码（健康码）的屏幕截图，该代码应为“绿色”，

并显示您的姓名和匹配的疫苗接种信息。请将其扫描并与您的 COE 申请一起提交。 

· 抵达泰国后，您的隔离期长短由泰国公共卫生部卫生管制官员做最终决定。 

 

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

 

 

 

 

 

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 

 


