
 

Disclaimer: information above is subject to change without prior notice / Royal Thai Embassy, Berlin 

มาตรการเดนิทางเข้าประเทศไทยส าหรับคนไทยและคนต่างชาตทิี่เดนิทางถงึประเทศไทยตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

ผู้เดินทางที่ได้รับการฉีดวคัซีนครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ ผู้ผลิตวคัซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดนิทาง** 
ผู้เดนิทางที่ยงัไม่ได้รับการฉีดวัคซนี
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ ผู้ผลิตวคัซีน
ก าหนดอย่างน้อย 14 วนั ก่อนการเดินทาง 

เดินทางมาจากประเทศ/พืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต** (รวม
เยอรมนี) โดยจะต้องพ ำนกัอยูใ่นประเทศ/พืน้ท่ี ดงักลำ่วไม่
ต ่ำกวำ่ 21 วนั 
 

เดินทางมาจากประเทศ/พืน้ที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ พ านัก
อยู่ในประเทศ/พืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต น้อยกว่า 21 วนั 
 

กักตวั 

ยกเว้นจากการกักตัว 
1. ต้องจองห้องพกัโรงแรม SHA+หรือ AQ เป็นเวลำ 1 คืน 
โดยต้องรอในห้องพกัจนกวำ่จะได้รับแจ้งวำ่มีผลตรวจ RT-
PCR ยืนยนัวำ่ไมพ่บเชือ้โควิด-19  
2. กำรตรวจเชือ้จะท ำในวนัแรกทีเ่ดินทำงไปถึงประเทศไทย  

จ ากัดการเดนิทางเฉพาะในพืน้ที่ SANDBOX** 
1. ต้องอยูใ่นพืน้ท่ี Sandbox เป็นเวลำ 7 วนั  
2. ต้องจองโรงแรม SHA+ เป็นเวลำ 7 คืน  (หรือ 8 คืน ในกรณี

เดินทำงถงึประเทศไทยหลงัเวลำ 18.00น.)  

กักตัวในโรงแรม  
ต้องจองห้องพกัในโรงแรม AQ เป็นเวลา 10 

คืน  
(หรือ 11 คืน ในกรณีที่เดินทำงถึงประเทศไทย

หลงัเวลำ 18.00 น..)  

ประกันสุขภาพ 

ผู้เดนิทางที่ไม่มีสัญชาตไิทย จะต้องมกีรมธรรม์ประกนัภยัทีค่รอบคลมุคำ่ใชจ่่ำยในกำรรักษำพยำบำลตลอดระยะเวลำที่ผู้ เดินทำงอยูใ่นประเทศไทยไมน้่อยกวำ่ 50,000 ดอลลำร์
สหรัฐ   
ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย ไมต้่องมีกรมธรรม์ประกนัภยั 

การตรวจหาเชือ้โควิด
ก่อนการเดินทาง 

ผู้เดินทางทัง้ที่มีสัญชาตไิทยและไม่มีสัญชาติไทย จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ภำษำองักฤษ) ท่ีออกไม่เกิน 72 ชัว่โมงก่อนกำร
เดนิทำง ยืนยนัผลกำรตรวจห้องแล็ปแบบ RT-PCR วำ่ ผู้ เดนิทำงไม่มีเชือ้โควดิ-19  
  

ผู้เดินทางที่ไม่มีสัญชาติไทย  จะต้องมี
ใบรับรองแพทย์ (ภำษำองักฤษ) ท่ีออกไม่เกิน 72 
ชัว่โมงก่อนกำรเดนิทำง ยืนยนัผลกำรตรวจห้องแล็
ปแบบ RT-PCR วำ่ ผู้ เดนิทำงไม่มีเชือ้โควดิ-19  
ผู้เดินทางที่มีสัญชาติไทย  ไม่ต้องมีใบรับรอง
แพทย์ (ภำษำองักฤษ) ยืนยนัผลกำรตรวจห้องแล็ป 
แบบ RT-PCR วำ่ ผู้ เดินทำงไม่มีเชือ้โควดิ-19 

การตรวจหาเชือ้โควิด
เมื่อเดนิทางถงึ
ประเทศไทย 

ตรวจหาเชือ้โควดิ 1 ครัง้ ในวนัที่เดินทำงถึงประเทศไทย 
ณ โรงแรมที่พกั ทัง้นี ้กำรตรวจจะรวมอยูใ่นรำยละเอียดกำร
จองห้องพกัของโรงแรม 

ตรวจหาเชือ้โควดิ 2 ครัง้ (ครัง้ที่ 1 ตรวจในวนัท่ีเดินทำงถงึ
ประเทศไทย และครัง้ที่ 2 ในวนัท่ี 6-7 โดยกำรตรวจจะรวมอยูใ่น
รำยละเอียดกำรจองห้งพกัของโรงแรม)  

ตรวจหาเชือ้โควดิ 2 ครัง้ (ครัง้ท่ี 1 ตรวจในวนัท่ี
เดนิทำงถงึประเทศไทย และครัง้ที่ 2 ในวนัท่ี 6-7 
โดยกำรตรวจจะรวมอยู่ในรำยละเอียดจองห้องพกั
ของโรงแรม) 
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**หมายเหตุเพิม่เตมิ 

1. ผู้เดนิทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนก าหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  
1.1 กระทรวงสำธำรณสขุไทยรับรองวคัซีนจ ำนวน 7 รำยกำร ได้แก่ (1) CoronaVac (Sinovac) (2) Astra Zeneca หรือ Covishield (3) Pfizer -BioNTech Comirnaty (4) Janssen 

(Johnson& Johnson) (5) Moderna (6) Sinopharm และ (7) Sputnik  
1.2  ผู้ ท่ีเคยติดเชือ้โควิด-19 และได้รับกำรรักษำหำยแล้วให้มีใบรับรองแพทย์ท่ียืนยนัวำ่เคยติดเชือ้โควิด และหลกัฐำนกำรได้รับวคัซีน 1 เข็ม ภำยใน 3 เดือน หลงัจำกกำรติดเชือ้โควิด  
1.3 ผู้ เดนิทำงท่ีมีอำยตุ ่ำกวำ่ 12 ปี ท่ียงัไมไ่ด้ฉีดวคัซีนครบตำมเกณฑ์ และเดินทำงมำพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดแูล สำมำรถเข้ำประเทศไทยโดยได้รับกำรยกเว้นกำรกกัตวั 
1.4 ผู้ เดนิทำงท่ีมีอำยตุัง้แต ่12-18 ปี ท่ียงัไมได้ฉีดวคัซีนครบตำมเกณฑ์ และเดนิทำงมำพร้อมผู้ปกครองหรือผู้ดูแล สำมำรถจะเข้ำประเทศไทยได้โดยถกูจ ำกดักำรเดินทำงเฉพำะใน

พืน้ท่ี SANDBOX** เป็นเวลำ 7 วนั หรือต้องกกัตวัในโรงแรมเป็นเวลำ 10 คืน 
 

2. ประเทศ/พืน้ที่ที่ได้รับอนุญาต 
2.1 จ านวน 63 แห่ง : ออสเตรเลีย,ออสเตรีย,บำห์เรน,เบลเยียม,ภฏูำน,บรูไนดำรุสซำลำม,บลัแกเรีย,กมัพชูำ,แคนำดำ,ชิลี,จีน โครเอเทีย ,ไซปรัส,สำธำรณรัฐเช็ก,เดนมำร์ก,เอสโตเนีย

,ฟินแลนด์, ฝร่ังเศส, เยอรมนี,กรีซ, ฮงักำรี,ไอซ์แลนด์,อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์,อิสรำเอล,อิตำลี,ญ่ีปุ่ น, คเูวต ลำว ลตัเวีย, ลิทวัเนีย,ลกัเซมเบิร์ก มำเลเซีย,  มลัดีฟ มอลตำ 

มองโกเลีย เมียนมำ เนปำล ,เนเธอร์แลนด์,นิวซีแลนด์,นอร์เวย์ โอมำน ฟิลิปปินส์  โปแลนด์,โปรตเุกส,กำตำร์ โรมำเนีย ,ซำอดุิอำระเบีย, สิงคโปร์, สโลวำเกีย สโลวีเนีย,ศรีลงักำ 

สำธำรณรัฐเกำหลี,สเปน,สวีเดน,สวิตเซอร์แลนด์,สหรัฐอำหรับเอมิเรสต์,สหรำชอำณำจกัร,สหรัฐอเมริกำ,เวียดนำม ฮ่องกง ไต้หวนั  (สถำนะวนัท่ี 30 ต.ค. 2564)  

 

Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bhutan, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Laos, Latvia, Lithuania, Luxemburg, 

Malaysia, Maldives, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Saudi 

Arabia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sri Lanke, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UAE, UK, USA, Viet Name, Hong Kong, Taiwan (as of 30 

October 2021) 
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2.2 ผู้เดนิทางที่มีสัญชาตไิทยและไม่มีสัญชาตไิทยท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย ซึง่ได้เดนิทำงจำกประเทศไทยเข้ำประเทศ/พืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุำตตำมข้อ 2.1  สำมำรถ

ได้รับสิทธิไม่ต้องกกัตวัได้แม้จะอยูใ่นประเทศเหล่ำนีไ้มถ่ึง 21 วนั หำกได้รับกำรฉีดวคัซีนครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวคัซีนก ำหนดอยำ่งน้อย 14 วนั ก่อนกำร

เดนิทำง อยำ่งไรก็ดี ผู้ เดนิทำงดงักลำ่วจะต้องไมพ่ ำนกัท่ีประเทศอ่ืนนอกเหนือจำก 46 ประเทศดงักลำ่วก่อนเดนิทำงกลบัประเทศไทย 

 
3. พืน้ที่ Sandbox  อำทิ กรุงเทพมหำนคร,ภเูก็ต,กระบี่, พงังำ,สรุำษฎร์ฐำนี (เกำะสมยุ,เกำะพะงนั,เกำะเตำ่) และชลบรีุ โดยผู้ เดนิทำงเข้ำ Sandbox จะต้องลงเคร่ืองบนิท่ีท่ำ

อำกำศยำนนำนำชำตสิวุรรณภมูิ ดอนเมือง เชียงใหม ่ภูเก็ต สมยุ อู่ตะเภำ หรือบรีุรัมย์ (กรณีเดนิทำงลงสนำมบนิท่ีบรีุรัมย์ต้องเป็นเคร่ืองบนิเช่ำเหมำล ำเทำ่นัน้)  


