
สถานะ 28 ตุลาคม 2564 

ข้ันตอนการเดินทางเขาประเทศไทยทางอากาศตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2564 

ประเภท ข้ันตอนท่ี 1 

เง่ือนไขสําหรับ 

การลงทะเบียนทาง 

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

(ลงทะเบียนลวงหนา 

7 วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี 2 

เอกสารท่ีตองแสดงตอ

สายการบินกอน 

ข้ึนเครื่อง 

ข้ันตอนท่ี 3 

เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทย 

ประเภทท่ี 1  

เดินทางเขาประเทศ

ไทยโดยใชสิทธิ์ไมกักตัว 

(สําหรับผูเดินทางจาก

ประเทศท่ีไดรับสิทธิ์ 

งดเวนการกักตัว 63

ประเทศซ่ึงรวมถึงญ่ีปุน

และฉีดวัคซีนครบถวน

ตามหลักเกณฑ

ขอกําหนดของประเทศ

ไทยไมนอยกวา 14 วัน

กอนออกเดินทาง) 

**ผูท่ีเขาขายไมตองกัก

ตัวจะตองพํานักอยูใน

ญ่ีปุนหรือในประเทศท่ี

ไดรับอนุญาตไมต่ํากวา 

21 วัน ยกเวนเปนผู

เดินทางมาจากประเทศ

ไทยมายังญ่ีปุนและจะ

เดินทางกลับไทย 

**ตองตรวจเช้ือโควิด-

19 ในวันแรกท่ีเดินทาง

• จองและจายคาหองพักท่ี

โรงแรมSHA+ หรือAlternative

Quarantine (AQ) 1คืน เพ่ือรอ

ผลตรวจโควดิ-19

• ชาวตางชาติตองมีประกัน

สุขภาพวงเงินไมต่ํากวา 50,000 

USD (สําหรับคนไทยไมตองมี

ประกันสุขภาพ) 

• ผูเดินทางตองแสดง

Thailand Pass QR

Code ท่ีไดรับจากการ

ลงทะเบียนในข้ันตอนท่ี

1 (สามารถใชCOE ท่ี

ไดรับไปกอนหนาได)

• แสดงผลตรวจโควิด

แบบRT-PCR อายุไมเกิน 

72 ชม. กอนข้ึนเครื่อง 

(กรุณาตรวจสอบ

เง่ือนไข/ขอจํากัดของ

สายการบินท่ีทานใช

ดวย) 

• เขาพักท่ีโรงแรม AQ

หรือ SHA+ ท่ีไดทํา

การจองไว

• ตองตรวจเชื้อโควิด-

19 ดวยวิธRีT-PCRใน

วันแรกท่ีเดินทางถึง

ไทย

• ตองรอผลท่ีโรงแรม

จนกวาจะไดรับแจงผล

ตรวจเปนลบโดยเม่ือ

ไดรับผลตรวจเปนลบ

จึงจะสามารถเดินทาง

ทางออกจากท่ีพักได 

รวมท้ังไปพ้ืนท่ี/จังหวัด

อ่ืนได 

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


สถานะ 28 ตุลาคม 2564 

ประเภท ข้ันตอนท่ี 1 

เง่ือนไขสําหรับ 

การลงทะเบียนทาง 

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

(ลงทะเบียนลวงหนา 

7 วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี 2 

เอกสารท่ีตองแสดงตอ

สายการบินกอน 

ข้ึนเครื่อง 

ข้ันตอนท่ี 3 

เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทย 

ถึงไทย และตองรอผลท่ี

โรงแรมจนกวาจะไดรับ

แจงผลตรวจเปนลบ 

ประเภทท่ี 2 

เดินทางเขาประเทศ

ไทยโดยเขารับการกัก

ตัว 10 วัน 

(สําหรับผูเดินทางท่ี

ไมไดรับวัคซีนครบถวน

ตามหลักเกณฑ

ขอกําหนดของประเทศ

ไทย / ไมจํากัดประเทศ

ตนทาง) 

**ตองกักตัวครบ 10 

วัน จึงจะสามารถ

เดินทางออกนอก

โรงแรมท่ีพักได 

• จองและจายคาหองพักท่ี

โรงแรมSHA+ หรือAlternative

Quarantine (AQ) 10คืน

• ชาวตางชาติตองมีประกัน

สุขภาพวงเงินไมต่ํากวา 50,000 

USD (สําหรับคนไทยไมตองมี

ประกันสุขภาพ) 

เหมือนกับประเภทท่ี 1 • เขาพักท่ีโรงแรมAQ

ท่ีไดทําการจองไวอยาง

นอย 10 วัน

• เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทยแลว 

ผูเดินทางตองเขารับ

การตรวจหาเชื้อโควิด-

19 ดวยวิธRีT-PCR 

จํานวน 2 ครั้งโดย

ตรวจครั้งท่ี 1 ในวันท่ี

เดินทางถึงประเทศ

ไทย (วันท่ี 0หรือ1) 

และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 8

หรือ9 

• ผูเดินทางตองอยูใน

โรงแรมท่ีกักตัวอยาง

นอย10 วันและตองมี

ผลตรวจโควิด-19 เปน

ลบท้ัง 2 ครั้ง จึงจะ

สามารถเดินทางออก

จากพ้ืนท่ีกักตัวได

(คนไทยไมตองแสดง

ผลตรวจ RT-PCR 

กอนขึ้นเครื่อง)

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


สถานะ 28 ตุลาคม 2564 
 

ประเภท ข้ันตอนท่ี 1 

เง่ือนไขสําหรับ 

การลงทะเบียนทาง 

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

(ลงทะเบียนลวงหนา  

7 วันทําการ) 

ข้ันตอนท่ี 2 

เอกสารท่ีตองแสดงตอ

สายการบินกอน 

ข้ึนเครื่อง 

ข้ันตอนท่ี 3 

เม่ือเดินทางถึง

ประเทศไทย 

ประเภทท่ี 3  

เดินทางเขาพ้ืนท่ีนํารอง 

การทองเท่ียว 

(sandbox) 

(สําหรับผูเดินทางท่ีฉีด

วัคซีนครบถวนตาม

หลักเกณฑขอกําหนด

ของประเทศไทยไมนอย

กวา 14 วันกอนออก

เดินทาง / ไมจํากัด

ประเทศตนทาง) 

 

** เม่ือครบ 7 วันแลว

และมีผลตรวจโควิด-19 

เปนลบ (ตองตรวจเช้ือ 

2 ครั้ง) จึงจะสามารถ

เดินทางไปพ้ืนท่ี/

จังหวัดอ่ืน ๆ ได 

หมายเหตุ:  

ตรวจสอบรายชื่อพ้ืนท่ี

นํารองการทองเท่ียว 17 

จังหวัด  

• จองและจายคาหองพักท่ี

โรงแรมSHA+ 7 คืน ในพ้ืนท่ี 

Sandbox ซ่ึงจะขยายรวมถึง

กรุงเทพฯ ตั้งแต 1 พ.ย. 2564 

เพ่ิมเติมจากภูเก็ตและสมุย(หาก

ไมครบ 7 คืนตองมีบัตรโดยสาร

ยืนยันการออกจากประเทศไทย) 

• ตองใชผลตรวจโควิดแบบ RT-

PCR อายุไมเกิน 72 ชม. กอนข้ึน

เครื่อง 

• ชาวตางชาติตองมีประกัน

สุขภาพวงเงินไมต่ํากวา 50,000 

USD (สําหรับคนไทยไมตองมี

ประกันสุขภาพ) 

 

• ตองจองการตรวจโควิด-19 

2 ครั้ง ครั้งแรกในวันแรกท่ี

เดินทางถึงไทย และครั้งท่ี 2 ใน

วันท่ี 6 หรือ 7 

 

เหมือนกับประเภทท่ี 1 

 

 

 

• เขาพักท่ีโรงแรม  

SHA+ 

• รอผลการตรวจ 

โควิด-19 ครั้งท่ี 1 

ณ โรงแรมท่ีพัก หาก

ไมพบเชื้อ สามารถเดิน

ทางออกจากท่ีพักได

แตตองอยูในบริเวณ

พ้ืนท่ีนํารองเทานั้น  

• ผูเดินทางตองอยูใน

พ้ืนท่ีนํารองอยางนอย 

7 วันและตองมีผล

ตรวจโควิด-19 เปนลบ

ท้ัง 2 ครั้ง จึงจะ

สามารถเดินทางออก

จากพ้ืนท่ีนํารองไปยัง

จังหวัดอ่ืนได 

 

 

หมายเหตุ 

** เอกสารเก่ียวกับการจองโรงแรมท่ีพัก/สถานท่ีกักกัน ตองเปนหลักฐานการจองโรงแรมท่ีระบุการชําระเงินเต็ม

จํานวนแลว  

 

https://tp.consular.go.th/
https://site.thaiembassy.jp/upload/pdf/2021/2021.10.29%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%2064/1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%2017%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-telex%20entry%20reg%201%20NOV-DDG%2001.22(2)_page8.pdf


สถานะ 28 ตุลาคม 2564 
 

โรงแรม AQ 

** สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม AQ ไดทาง https://entrythailand.go.th 

** สามารถสํารองโรงแรม AQ ไดตามชองทางตอไปนี้ 

https://www.agoda.com/quarantineth 

https://asq.locanation.com/ 

https://asq.ascendtravel.com/ 

โรงแรม SHA+ 

** สามารถตรวจสอบรายชื่อและสํารองหองพักในโรงแรม SHA+ กับโรงแรมโดยตรง  

หรือผานทางhttps://www.thailandsha.com/shalists/ 

 

** กรุณาตรวจสอบกับสายการบินท่ีทานเลือกใช เก่ียวกับขอกําหนดการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ิมเติมของ

สายการบิน (หากมี) 

 

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