
มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกา (และประเทศที่ได้รับอนุญาต) เข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ 

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และมีเอกสารการฉีดวัคซีนรับรอง 
ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือ 

ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วน 

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว 

แต่ต้องรอผลตรวจโควิดในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน 
กักตัวที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทุกกรณี 

ขั้นตอนที่ 1: ก่อนเดินทาง 
1.1 ลงทะเบียน Thailand Pass เข้าประเทศไทยได้
ที่ https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง  
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ และ สามารถ
ติดต่อขอรับคืนเงิน (refund) จากโรงแรมของท่านโดยตรง 
1.2 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 
     1.2.1 หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง 
     1.2.2 รายละเอียดการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่แสดงวัน เวลา และสนามบิน 
พร้อมชื่อผู้เดินทาง) 
     1.2.3 ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด และมีวงเงินไม่ต่ำกว่า 
50,000 เหรียญสหรัฐ (สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเท่านั้น) 
     1.2.4 เอกสารรับรองว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน
ก่อนวันเดินทางออกจากสนามบินต้นทาง (เอกสารดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียด
วัคซีนทั้ง 2 เข็มหรือ 1 เข็ม / หรือรายละเอียดว่าเคยติดเชื้อ และได้รับวัคซีนแล้ว
อย่างน้อย 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือน) 
     1.2.5 ใบยืนยันการจองที่พักใน Alternative Quarantine 
(AQ) หรือ SHA+ ไม่น้อยกว่า 1 คืน (ระหว่างรอผลตรวจ RT-PCR) 

ขั้นตอนที่ 1: ก่อนเดินทาง 
1.1 ลงทะเบียน Thailand Pass เข้าประเทศไทย
ที ่https://tp.consular.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนเดินทาง 
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ 
1.2 เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน 
1.2.1 หน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง 
1.2.2 รายละเอียดการเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินที่แสดงวัน เวลา และสนามบิน พร้อม
ชื่อผู้เดินทาง) 
1.2.3 ใบยืนยันการจองที่พักในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative 
Quarantines – AQ) ไม่น้อยกว่า 10 วัน 
>> ดูข้อมูลโรงแรม AQ ได้ที ่www.hsscovid.com โดยสามารถ จองผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ดังนี้ 
• จองกับโรงแรมโดยตรง 
• https://www.agoda.com/quarantineth 
• https://asqlocanation.com 
• https://asq.asccendtravel.com 
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>> โรงแรม AQ ดูรายชื่อได้ที่ www.hsscovid.com 
โดยสามารถ จองผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
• จองกับโรงแรมโดยตรง 
• https://www.agoda.com/quarantineth 
• https://asqlocanation.com 
• https://asq.asccendtravel.com 
 >> โรงแรม SHA+ ดูรายชื่อได้ที่ https://rb.gy/x0n4qt 

ขั้นตอนที่ 2: แสดงเอกสารต่อสายการบิน 
2.1 Thailand Pass QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียน  
* ผู้ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ 
2.2 ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลเป็น negative และมีอายุไม่
เกิน 72 ชั่วโมง 

ขั้นตอนที่ 2: แสดงเอกสารต่อสายการบิน 
2.1 Thailand Pass QR Code ที่ได้จากการลงทะเบียน  
* ผู้ได้รับ COE ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถใช้ COE ฉบับเดิมได้ 
2.2 ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลเป็น negative และมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง 
(ในกรณีที่สายการบิน/สนามบินที่จะเดินทางผ่าน ร้องขอ) 

ขั้นตอนที่ 3: เม่ือเดินทางถึงประเทศไทย 
3.1 ตรวจหาเชื้อ RT-PCR ที่โรงแรม AQ หรือ SHA+ ที่ทำการจอง 
3.2 พักรอผลตรวจในโรงแรม AQ ที่ทำการจอง เมื่อผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงสามารถ
เดินทางต่อได้ตามความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
กักตัวที่สถานที่กักตัว AQ เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน 

หมายเหตุ: 
• ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์เพ่ือเดินทางเข้าประเทศไทยได้
ที ่https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพ่ือใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง 
• ตั้งแต ่1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป เว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ จะปิดรับคำร้อง COE ทั้งหมด 
• ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้วได้ และสามารถขอรับเงินคืน (refund) ได้โดยตรงจากโรงแรมของท่าน 
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้
เงื่อนไข ไม่ต้องกักตัว (รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง 
• ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย 
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Regulations on entering Thailand from 1 November 2021 onwards 

Non-Thai passport holders entering Thailand from the United States (or other eligible countries) are required to follow these regulations 

Travelers who are fully vaccinated with a proof of valid 
vaccination certificate: 

Travelers who have NOT fully vaccinated or  
DO NOT have a valid vaccination certificate 

Exemption from Quarantine (But still have to wait for the 

negative RT-PCR test result in the hotel for at least 1 night) 

MUST stay at the Alternative Quarantine (AQ) hotel  

for at least 10 days 

Step 1: Before departure date 
1.1 Register for Thailand Pass online at https://tp.consular.go.th/ 
Registration process takes up to 7 working days.  

** COE approved before 1 November 2021 is still valid to enter 
Thailand. Please contact your hotel directly to get the refund 
  

1.2 Thailand Pass registration requires: 
(1) A copy of passport 
(2) Medical Insurance indicating that the insurance covers all medical 
expenditures including COVID-19, and worth more than or at least 
USD 50,000. (Certified insurance packages are available 
at http://covid19.tgia.org/) 
(3) Air ticket 
(4) Vaccination certificate (indicating details of names and date of 
both first and second vaccination) 
(5) Official booking confirmation from your Alternative Quarantine 
(AQ) or SHA+ hotel for at least 1 night (while waiting for a RT-PCR 
test result) 

Step 1: Before departure date 
1.1   Register for Thailand Pass online at https://tp.consular.go.th/ 
Registration process takes up to 7 working days. 

** COE approved before 1 November 2021 is still valid to enter 
Thailand.  
  

1.2 The online registration requires: 
(1) A copy of passport 
(2) Medical Insurance indicating that the insurance covers all medical 
expenditures including COVID-19, and worth more than or at least 
USD 50,000.  (Certified insurance packages are available 
at http://covid19.tgia.org/) 
(3) Air ticket 
(4) Official booking confirmation from your Alternative Quarantine 
(AQ) hotel for at least 10 days 
  
>> AQ hotel list can be found on www.hsscovid.com and reservation 
can be made through 

https://tp.consular.go.th/
http://covid19.tgia.org/
https://tp.consular.go.th/
http://covid19.tgia.org/
http://www.hsscovid.com/


>> AQ hotel list can be found on www.hsscovid.com and reservation 
can be made through 
• A direct booking to the hotel 
• https://www.agoda.com/quarantineth 
• https://asqlocanation.com 
• https://asq.asccendtravel.com 
>> SHA+ hotel at https://rb.gy/x0n4q 

• A direct booking to the hotel 
• https://www.agoda.com/quarantineth 
• https://asqlocanation.com 
• https://asq.asccendtravel.com 
  

Step 2: Presenting required documents for boarding flight(s) to 
Thailand 
2.1 Thailand Pass QR Code issued online at https://tp.consular.go.th/ 

** COE approved before 1 November 2021 is still valid to enter 
Thailand. Please contact your hotel directly to get the refund 

2.2 RT-PCR test with negative test result, issued within 72 hours 
before departure 

Step 2: Presenting required documents for boarding flight(s) to 
Thailand 
2.1 Thailand Pass QR Code issued online at https://tp.consular.go.th/. 

** COE approved before 1 November 2021 is still valid to enter 
Thailand. Please contact your hotel directly to get the refund 

2.2 RT-PCR test with negative test result, issued within 72 hours 
before departure. 

Step 3: Arriving in Thailand 
3.1 Have a RT-PCR test at the AQ hotel upon arrival. 
3.2 Must wait for the RT-PCR test result in the hotel for at least 1 
night or until receive a negative test result 

Step 3: Arriving in Thailand 
Quarantine at the AQ hotel for at least 10 days. 

Note: 
• From 1 November 2021, website https://coethailand.mfa.go.th/ will no longer provide services on issuing Certificate of Entry - COE 
• From 1 November 2021 onwards, please register for Thailand Pass online at https://tp.consular.go.th/ Thailand Pass QR Code would be issued for the 
applicant to present to Airlines and Thai Border Control Officials.  
• COE approved before 1 November 2021 remains valid to enter Thailand. Please contact your hotel directly to get the refund. 
• Accompanied minors under 12 years of age who are not vaccinated, are eligible to enter under Exemption from Quarantine (Must wait for the RT-PCR test 
result in the hotel for at least 1 night). 
• Please note that travelers must stay in the U.S. or countries in the list for at least 21 days or previously came from Thailand to the U.S. 
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