
2.  เอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทย 
ทุกคนยังต้องขอหนังสือรับรองเข้าประเทศไทย (COE) แต่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของใบรับรอง
แพทย์ Fit-to-Fly และผลตรวจเช้ือไวรัสโควิด-19 ดังนี้
- คนไทยไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit-to-Fly หรือผลตรวจเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ 
(PCR Test) ในการเดินทางกลับไทย
- ชาวต่างชาติไม่ต้องเเสดงใบรับรองสุขภาพ Fit-to-Fly แต่ต้องแสดงผลตรวจเช้ือไวรัสโควิด-19 
เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

1. มาตรการลดระยะเวลาในการกักตัว
- ยืนยันลดจ านวนวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน ส าหรับทั้งคนไทย เเละชาวต่างชาติที่เดินทางจาก
สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศท่ีไม่มีเชื้อกลายพันธุ์)
- ส าหรับผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) 
อาจได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้อง
เป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้นและ
ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปลภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง หรือส าเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 วัน รายละเอียดชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ในปัจจุบัน ได้แก่

หมายเหตุ: รายชื่อประเทศท่ีมีเชื้อกลายพันธุ์ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประกาศทุก 1 เดือน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
1 เมษายน 2564

- ประกาศ -
การเดินทางเข้าประเทศไทย

ตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
(ฉบับที่ 2)

ชื่อวัคซีน ชื่อผู้ผลิต จ านวนโดส

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) Sinovac 2

AZD1222 AstraZeneca/Oxford 2

AZD1222 SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford 2

BNY162b2/CORMIRNATY Tozinameran
(INN)

Pfizer / BioNTech 2

Covishield (ChAdOx1_nCov-19) Serum Institute of India 2

Ad26.COV2.S Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson 1

mRNA-1273 Moderna 2



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
1 เมษายน 2564

- ประกาศ -
การเดินทางเข้าประเทศไทย

ตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
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ขั้นตอนที่ รายละเอียด ต๊ิก

1. ลงทะเบียนระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/
คู่มือการลงทะเบียน ที่ https://bit.ly/3wpFWM7
- จ าวันท่ีลงทะเบียน (ตรวจสอบอีเมลอัตโนมัติ)
- จ ารหัส 6 หลัก ส าหรับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

2. รอประกาศเรียกวันที่ลงทะเบียนทาง FACEBOOK / TWITTER / เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโซล ส าหรับผู้มีสิทธิ์กลับไทย 

3. รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบ CoE Online อนุมัติการลงทะเบียน และอีเมลวิธีการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

4. จองต๋ัวเคร่ืองบิน และอัปโหลดต๋ัวเคร่ืองบินเข้าระบบ CoE Online
(เฉพาะผู้ที่วีซ่าหมดอายุ โปรดน าตั๋วเครื่องบินไปรายงานตัวส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ในเขตที่ท่านพัก
อาศัยอยู่ อย่างน้อย 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง)

5. รอการอนุมัติ และดาวน์โหลดหนังสือรับรองเดินทางกลับไทยในระบบ CoE Online

6. ตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางกลับไทย

(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย

(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)

(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 

(4) ตั๋วเครื่องบิน

(5) ดาวน์โหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)

(6) (หากมี) เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารฉบับอิเลก็ทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน 

เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

* หมายเหตุ: ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ยกเว้นเป็น

ผู้ป่วยท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครือ่งจากสายการบิน

รายการตรวจสอบส าหรับคนไทยทีจ่ะเดนิทางกลับประเทศไทยจากสาธารณรัฐเกาหลี

https://coethailand.mfa.go.th/
https://bit.ly/3wpFWM7
https://bit.ly/2JuXgLI
https://bit.ly/2O0pJuR


Royal Thai Embassy, Seoul
1 April 2021

- Announcement -
Entry Procedures to Thailand from 

1 April 2021 onward
(2nd Edition)

1. Quarantine Period Reduction Measure 
- Quarantine period will be reduced from 14 days to no less than 10 days for travellers from
the Republic of Korea (a country with no cases of COVID-19 variant strains).
- For travellers with vaccine certificate and travelling from the Republic of Korea may be eligible
to no less than 7-day quarantine. This condition will only apply to those who have been
vaccinated in complete doses against COVID-19 with certain types of vaccines approved by
World Health Organization (WHO) or Ministry of Public Health of Thailand no less than
14 days before the travelling date. The said current approved list of vaccines includes;

Travellers must present vaccine certificate in English or with English Translation (an original paper
or a print out of online vaccine certificate) to International Port Health Control at the port of
arrival, otherwise you may be quarantined for no less than 10 days.
Remark: The list of countries with COVID-19 variant strains will be determined and updated by the 
Ministry of Public Health of Thailand every month. 

2. Fit to Fly health certificate and COVID-19 Medical certificate 
- Thai nationals do not have to present a Fit to Fly health certificate or a medical certificate 
with RT-PCR laboratory result indicating that COVID-19 is not detected.
- Non-Thai nationals will no longer be required to present a Fit to Fly health certificate but 
are still required to present a medical certificate with RT-PCR laboratory result indicating that 
COVID-19 is not detected, issued no more than 72 hours before travelling to Thailand. 
- Certificate of Entry to Thailand is still required for both Thai and Non-Thai Nationals

Name of the Vaccines Producer Dosages

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) Sinovac 2

AZD1222 AstraZeneca/Oxford 2

AZD1222 SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford 2

BNY162b2/CORMIRNATY Tozinameran
(INN)

Pfizer / BioNTech 2

Covishield (ChAdOx1_nCov-19) Serum Institute of India 2

Ad26.COV2.S Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson 1

mRNA-1273 Moderna 2



- Announcement -
Entry Procedures to Thailand 

from 1 April 2021 onward
(2nd Edition)

Step Details Tick

1. Please check whether the applicant has already acquired a valid visa 
1) If the applicant does not have a valid visa, please follow the Royal Thai Embassy’s visa application procedure 
at https://seoul.thaiembassy.org/en/index first, and then proceed to Step 2 
or
2) If the applicant has a valid visa, please proceed to Step 2 

2. Applicant applies for an Online Certificate of Entry (COE) at 
https://coethailand.mfa.go.th/regis/start
During this step, applicant should prepare the following documents to complete the online application: 
(1) Passport
(2) A valid visa or a valid re-entry permit
(3) Medical insurance (treatment and medical expenses in relation to COVID-19, with minimum coverage of 

100,000 USD)
(4) Flight Reservation 
(5) A copy of confirmed reservation of ASQ or ALQ
(6) (Optional) Vaccine against COVID-19 certificate in English or with English Translation (an original paper or a 

print out of online vaccine certificate)
Note: Applicant is required to be vaccinated in complete doses against COVID-19 with certain types of vaccines 
approved by World Health Organization (WHO) or Ministry of Public Health of Thailand no less than 14 days 
before the travelling date. 
(Guideline at https://coethailand.mfa.go.th/images/ENCOERegistrationGuideFinal04112020.pdf)

3. Applicant is required to present the following documents at the port of the embarkation and upon entry 
into Thailand:
(1) A valid visa or a valid re-entry permit;
(2) A COE;
(3) A health insurance policy covering treatment and medical expenses related to 
COVID-19 with a minimum coverage of USD 100,000.- (or equivalent in other currencies);
(4) A medical certificate with RT-PCR laboratory result indicating that COVID-19 is not detected, issued no more 
than 72 hours before travelling; and
(5) (If vaccinated) Vaccine certificate in English or with English Translation (an original paper or a print out of 
online vaccine certificate)
Note: Applicant is required to be vaccinated in complete doses against COVID-19 with certain types of vaccines 
approved by World Health Organization (WHO) or Ministry of Public Health of Thailand no less than 14 days 
before the travelling date. 

Checklist for Entry Procedures to Thailand for Non – Thai Nationals 
from the Republic of Korea

Royal Thai Embassy, Seoul
1 April 2021

https://seoul.thaiembassy.org/en/index
https://coethailand.mfa.go.th/regis/start
https://coethailand.mfa.go.th/images/ENCOERegistrationGuideFinal04112020.pdf


Royal Thai Embassy, Seoul
1 April 2021

- 코로나 19 관련태국입국안내 (제2장) -
(2021년 4월 1일부터시행)

1. 격리기간단축안내

-태국을 입국하는 태국인 및 외국인의 격리 기간을 14일에서 최소 10일로 단축한다. 

(단, 코로나19 변이 바이러스 발생 국가 제외) 

-대한민국에서 출발하는 태국 입국자는 세계보건기구(WHO) 또는태국보건부에서인정

하는백신을출국최소 14일전에접종한백신접종확인서(Vaccine certificate)를소지한경우, 

격리기간을최소 7일로단축한다. 태국 입국자는 영문 또는 영문으로 번역된 백신 접종

확인서 (Vaccine certificate) 원본 또는 전자문서 사본을 태국질병통제센터 관계자에게

제출해야 한다. 백신 접종 확인서 (Vaccine certificate) 미소지자인 경우, 입국자는 최소 10일

동안 격리해야 한다. 태국에서인정하는백신은아래와같습니다. 

*비고: 코로나19 변이 바이러스 발생 국가 리스트 매월 발표할 예정

2. 태국 입국 서류 변경 안내

(태국으로 입국하는 입국자는 입국허가서(COE)를 소지하고 있어야 합니다. 그 외, 비행

적합 의사소견서(Fit-to-Fly Certificate) 및 코로나 19 음성진단서 관련 변경 안내입니다.)

-태국으로 입국하는 태국인의 경우, 비행적합 의사소견서(Fit-to-Fly Certificate) 또는

코로나 19 PCR 음성확인서 제출 필요 없음

-태국으로 입국하는 외국인의 경우, 비행적합 의사소견서(Fit-to-Fly Certificate)는 필요하

지 않으며, 출발일 기준 72시간 이내 발급한 코로나 19 PCR 음성확인서 제출해야 함

제품명 제조사 접종횟수

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) Sinovac 2

AZD1222 AstraZeneca/Oxford 2

AZD1222 SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford 2

BNY162b2/CORMIRNATY Tozinameran
(INN)

Pfizer / BioNTech 2

Covishield (ChAdOx1_nCov-19) Serum Institute of India 2

Ad26.COV2.S Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson and Johnson 1

mRNA-1273 Moderna 2
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During this step, applicant should prepare the following documents to complete the online application: 
(1) Passport
(2) A valid visa or a valid re-entry permit
(3) Medical insurance (treatment and medical expenses in relation to COVID-19, with minimum coverage of 

100,000 USD)
(4) Flight Reservation 
(5) A copy of confirmed reservation of ASQ or ALQ
(6) (Optional) Vaccine against COVID-19 certificate in English or with English Translation (an original paper or a 

print out of online vaccine certificate)
Note: Applicant is required to be vaccinated in complete doses against COVID-19 with certain types of vaccines 
approved by World Health Organization (WHO) or Ministry of Public Health of Thailand no less than 14 days 
before the travelling date. 
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before the travelling date. 
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