
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
เร่ือง มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ 

 
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ขอเรียนมาตรการสำหรับผู้เดินทาง (คนไทยและคนต่างชาติ) ที่

ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทย (สถานะวันที่ 8 มกราคม 2565) ดังนี้  
1. ผู้เดินทางเข้าไทยทุกคนต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (http://tp.consular.go.th)  

อย่างน้อย 7 วัน ก่อนเดินทาง ผูท้ี่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ QR Code ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ประกอบการ
เดินทาง 

2. ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ QR Code ผ่านระบบ Thailand Pass แลว้ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
(รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 และยังรอผลการพิจารณา) สามารถใช้ QR Code ดังกล่าว เดินทางเข้า
ประเทศไทยตามโครงการที่เลือกไว้ได้ ตามวันและเวลาเดิมที่ได้ขออนุมัติไว้ (ดังนั้น ผู้ที่ได้ QR Code สำหรับโครงการ Test 
& Go แล้ว จึงยังคงสามารถเดนิทางเข้าประเทศไทยโดยใช้สิทธิ Test&Go ตามวันและเวลาเดิมที่ได้ขออนุมัติไว้แล้วได้) 

     ทั้งนี้ ในวันเดนิทาง ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
ก่อนเดินทาง (ยกเว้นกรณี (1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (2) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อย
กว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีท่ีผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก) 

     เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิดครั้งที่ 2 โดยวธิี RT-PCR  
ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่และขั้นตอนการตรวจหาเชื้อฯ ครั้งที่ 2 
ได้จากโรงแรมที่พักแห่งแรก 

3. ผู้ที่ไดล้งทะเบียนหรือประสงค์จะลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่  
22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ไม่สามารถเลือกเข้าโครงการ Test & Go ได้ แตย่ังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้  
โดยเงื่อนไข ดังนี้  

 3.1  Alternative Quarantine (AQ) 
          ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย  

14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องสำรองห้องพักเพ่ือกักตัวในโรงแรม AQ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 คืน (สำรองและชำระค่าที่พักเต็ม 
จำนวน หรือชำระค่ามัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท โดยหลกัฐานการสำรองห้องพักจะต้องรวมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง 
และรถรับที่สนามบิน) 

          ผู้ที่ยังไม่ไดร้ับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแตไ่ม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีน 
กำหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง ต้องสำรองห้องพักเพ่ือกักตัวในโรงแรม AQ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 คืน (สำรอง
และชำระค่าที่พักเต็มจำนวน หรือชำระค่ามัดจำแล้วไม่น้อยกว่า 15,000 บาท โดยหลักฐานการจองโรงแรมจะต้องรวมค่า
ตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง) 

ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถเลือกโรงแรม AQ ได ้
เฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี ปราจนีบุรี และนครนายก / ผู้ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานภูเก็ตฯ สามารถเลือก
โรงแรม AQ ได้เฉพาะในภูเก็ตและพังงา  

ผู้เดินทางสามารถสำรองห้องพักโรงแรม AQ ได้โดยติดต่อโรงแรมโดยตรง หรือสำรอง 
ผ่านทาง www.agoda.com/quarantineth / https://asq.locanation.com / https://asq.ascendtravel.com / 
https://asqthailand.com / https://entrythailand.go.th  

ผู้เดินทางเฉพาะชาวต่างชาติตอ้งมีเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาในประเทศไทย  
         วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรฐั  
 
 
 
 



 
 
ทั้งนี้ ในวันเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ออกมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อน 

เดินทาง (ยกเว้นกรณี (1) คนไทย  (2) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (3) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อย
กว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยันการหายป่วยได้กรณีท่ีผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก) 

3.2 Sandbox (SB) (เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย  
14 วัน ก่อนการเดินทาง ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ไดร้ับวัคซีนครบถ้วน และเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถ 
เดินทางเข้าโครงการ Sandbox ได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง) 

3.2.1 จังหวัดภูเก็ต 
- สำรองเที่ยวบินที่บินตรงจากนอกประเทศไทยเข้าจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถแวะเปลี่ยนเครื่อง 

ทีก่รุงเทพฯ ได้  
- ส ำรองหอ้งพกัโรงแรม SHA Extra+ (https://web.thailandsha.com/shaextraplus)  

ในจงัหวดัภูเก็ต อย่างน้อย 7 คืน (โดยจะต้องมหีลักฐานการชำระค่านัดตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง จากระบบ www.thailandpsas.com)            
ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องกักตัวในห้องพักโรงแรม แต่ต้องอยู่เฉพาะในจังหวัดภูเก็ต โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไป 
จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 

- ในวันเดินทาง  จะต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง  
(ยกเว้นกรณี (1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (2) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 
3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยนัการหายป่วยได้กรณีท่ีผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก) 

- ผู้เดินทางเฉพาะชาวต่างชาติตอ้งมีเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา 
ในประเทศไทย วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรฐั)  

   3.2.2 จังหวัดสุราษฎรธ์านี (เกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเตา่) จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ 
(เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง) โดยจะ
เปิดรับการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแตว่ันที่ 11 มกราคม 2565 

- สำรองเที่ยวบินที่บินตรงจากนอกประเทศไทยเข้าจังหวัดภูเก็ต และเดินทางต่อไปยังจังหวัด 
พังงาหรือกระบี่โดยรถยนต ์ยกเว้นการเดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถแวะเปลี่ยนเครือ่งบิน (transfer) ที่กรุงเทพฯ ได้ แต่
สามารถต่อเครื่องบินภายในประเทศได้เฉพาะเที่ยวบิน PG5125 / PG5151 หรือ PG5171 โดยจะต้องสำรองบัตรโดยสาร
เครื่องบินตลอดเส้นทางบิน ยุโรป-กรุงเทพ-สมุย แบบ single booking ที่ออกให้โดยสายการบินเท่านั้น 

- สำรองห้องพักโรงแรม SHA Extra+ (https://web.thailandsha.com/shaextraplus)  
อย่างน้อย 7 คืน (โดยหลักฐานการสำรองห้องพักจะต้องรวมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับที่สนามบิน) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องกัก
ตัวในห้องพักโรงแรม แต่ต้องอยู่เฉพาะพ้ืนที่ โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพ้ืนที่/จังหวัดอ่ืน ๆ ได้ 

- ในวันเดินทาง จะต้องมีผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนขึ้นเครื่อง  
(ยกเว้นกรณี (1) เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และ (2) ผู้ที่เคยติดเชื้อและหายป่วยแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 
3 เดือน สามารถใช้เอกสารยืนยนัการหายป่วยได้กรณีท่ีผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก) 

- ผู้เดินทางเฉพาะชาวต่างชาติตอ้งมีเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา 
ในประเทศไทย วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรฐั)  

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 030 794 81 114 และ 115 
และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembassy.de    

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 

 


