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Thailand Pass FAQs (คาํถามที�พบบอ่ย)

REGISTRATION AND APPROVAL PROCESS (การลงทะเบยีนและข ั�นตอนอนมุตั)ิ

1. When will Thailand Pass be open for registration? 
- Thailand Pass will open for registration starting from 1 November 2021 at 09.00hrs (Bangkok Time)

1. Thailand Pass จะเปิดรบัลงทะเบยีนเมื�อใด 
- ระบบ Thailand Pass จะเริ�มเปิดใหล้งทะเบยีนวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 เวลา 09.00 น. 
(ตามเวลากรงุเทพฯ)

2. Is registration in Thailand Pass required for all 3 schemes traveling into Thailand? 
- Effective from 1 November 2021, all travelers arriving in Thailand by air are required to register with Thailand Pass in order to
travel into Thailand.

2. สาํหรบัการเขา้ประเทศไทยเพื�อการทอ่งเที�ยวท ั�ง 3 รปูแบบ ตอ้งลงเบยีนผา่น Thailand Pass ใชห่รอืไม ่
- ตั �งแตว่นัที� 1 พฤศจกิายน 2564 ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยทางอากาศทกุคน ตอ้งลงทะเบยีน Thailand Pass

3. Can I use my approved COE to enter Thailand? 
- If you have an approved COE, you can travel to Thailand using that COE, and will be eligible to enter Thailand via one of the
three schemes, depending on whether you meet  
the scheme’s requirements. Your COE will also indicate your eligible schemes.

3. สามารถใช ้COE ที�ไดร้บัอนมุตัแิลว้เขา้ประเทศไทยไดห้รอืไม ่
- ได ้หากทา่นไดรั้บการอนุมตั ิCOE แลว้ สามารถใช ้COE ฉบบัเดมิเพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทยได ้และจะมสีทิธกิารเขา้ประเทศตาม
รปูแบบใดรปูแบบหนึ�ง ใน 3 รปูแบบ (ยกเวน้การกกัตวั / เขา้พื�นที�นํารอ่งทอ่งเที�ยว / กกักนัตวัในสถานที�กกักนั) ทั �งนี� ขึ�นอยูก่บัวา่ ผูเ้ดนิ
ทางมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขของแตล่ะรปูแบบหรอืไม ่โดยในเอกสาร COE จะระบวุา่ ผูร้อ้งมสีทิธเิขา้ประเทศไทยในรปูแบบใด
บา้ง

4. What should I do if my COE is still under consideration? 
- If your COE has been pre-approved, you will need to submit the rest of the required documents by 7 November 2021, otherwise
your COE request will be automatically rejected, and you will need to register with Thailand Pass to travel to Thailand. 
- If your COE has not been pre-approved by 1 November 2021, your COE request will be automatically rejected, and you will need
to register Thailand Pass to travel to Thailand.

4. ควรทาํอยา่งไร หาก COE อยูใ่นระหวา่งข ั�นตอนการรออนมุตั ิ
- ถา้หาก COE ไดรั้บการอนุมตัลิงทะเบยีน (pre-approve) แลว้ ทา่นสามารถขอ COE ใหเ้สร็จสิ�นได ้โดยตอ้งสง่เอกสารสว่นที�เหลอื
ทั �งหมด เพื�อใหส้ถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุใหญ ่ดําเนนิการอนุมตั ิCOE ใหเ้สร็จสิ�นภายในวนัที� 7 พฤศจกิายน 2564 มฉิะนั�น
คําขอ COE ของทา่นจะถกูปฏเิสธโดยอตัโนมตั ิและจะตอ้งทําการลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
- ถา้หาก COE ยงัไมไ่ดรั้บการ pre-approve ภายในวนัที� 1 พฤศจกิายน 2564 คําขอ COE ฉบบันั�นจะถกูปฏเิสธโดยอตัโนมตั ิและทา่นจะ
ตอ้งทําการลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทย

5. How long does the approval process take with Thailand Pass? 
- It is required that applicants submit their registration at least 7 days before their intended travel date.

5. ผูร้อ้งควรลงทะเบยีนในระบบ Thailand Pass ลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทางเป็นเวลาเทา่ไหร ่ 
- ทา่นควรลงทะเบยีนและสง่เอกสารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง

6. Can I change my travel date once I have registered and received my QR code? 
- No. If you would like to change your travel date / registration details, you will need to  
re-register on the Thailand Pass system.
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6. สามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางหลงัจากที�ไดล้งทะเบยีน และไดร้บั QR Code แลว้ไดห้รอืไม ่
- ไมส่ามารถทําได ้หากทา่นตอ้งการเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางหรอืรายละเอยีดในการลงทะเบยีน ทา่นจําเป็นจอ้งทําการลงทะเบยีนใหม่
อกีครั �งในระบบ Thailand Pass

7. I am traveling as a family or a group, can I submit one application for the whole family/group? 
- No, except for travelling with children as the conditions below. 
- For the Exemption from Quarantine scheme, everyone aged 12 or over must submit an individual registration through Thailand
Pass. Children aged under 12 can be added into their parents’ registration under the section Personal Information.  
- For Sandbox Programme, everyone aged 18 or over must submit an individual registration through Thailand Pass. Children aged
under 18 can be added into their parents’ registration under the section Personal Information.

7. สาํหรบัการเดนิทางแบบครอบครวัหรอืเป็นกลุม่ สามารถที�จะสง่เอกสารการเดนิทางเป็นแบบกลุม่ไดห้รอืไม ่
- ไมส่ามารถทําได ้ยกเวน้กรณีเดนิทางพรอ้มเด็กตามเงื�อนไขดา้นลา่งนี�  
- กรณีเดนิทางเขา้ประเทศโดยไมก่กักนัตวั: ผูเ้ดนิทางทกุคนที�มอีายตุั �งแต ่12 ปีขึ�นไป จะตอ้งทําการยื�นเอกสารของตนเองผา่นระบบ
Thailand Pass ทั �งนี� สําหรับเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 12 ปี สามารถที�จะยื�นเอกสารพรอ้มไปกบัการลงทะเบยีนของผูป้กครองได ้ในสว่น ขอ้มลู
สว่นตวั 
- กรณีเดนิทางเขา้ประเทศผา่นโครงการพื�นที�นํารอ่งทอ่งเที�ยว: ผูเ้ดนิทางทกุคนที�มอีายตุั �งแต ่18 ปีขึ�นไป จะตอ้งทําการยื�นเอกสารของ
ตนเองผา่นระบบ Thailand Pass ทั �งนี� สําหรับเด็กที�มอีายตํุ�ากวา่ 18 ปี สามารถที�จะยื�นเอกสารพรอ้มไปกบัการลงทะเบยีนของผูป้กครอง
ได ้ในสว่น ขอ้มลูสว่นตวั

8. My children are unvaccinated; can they enter Thailand through the same scheme as their parents? 
- For the Exemption from Quarantine scheme, all persons aged 12 or over must have a vaccination certificate confirming that they
have been fully vaccinated at least 14 days before their travel in order to be able to enter Thailand. 
- For Sandbox Programme, all persons aged 18 or over must have a vaccination certificate confirming that they have been fully
vaccinated at least 14 days before their travel in order to be able to enter Thailand.

8. ถา้หากเด็กที�เดนิทางยงัไมไ่ดร้บัการฉดีวคัซนี สามารถที�จะเดนิทางเขา้ตามรปูแบบเดยีวกบัผูป้กครอง ไดห้รอืไม ่
- ผูเ้ดนิทางทกุคนที�อาย ุ12 ปีขึ�นไป จะตอ้งไดรั้บเอกสารรับรองการฉีดวคัซนีเพื�อยนืยนัวา่ไดรั้บวคัซนีครบโดสเรยีบรอ้ยแลว้ กอ่นการ
เดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทยโดยยกเวน้การกกักนั 
- ผูเ้ดนิทางทกุคนที�อาย ุ18 ปีขึ�นไป จะตอ้งไดรั้บเอกสารรับรองการฉีดวคัซนีเพื�อยนืยนัวา่ไดรั้บวคัซนีครบโดสเรยีบรอ้ยแลว้ กอ่นการ
เดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทยผา่นโครงการพื�นที�นํารอ่งทอ่งเที�ยว (Sandbox Programme)

9. What are AQ and SHA+ hotels? 
- AQ hotels are the hotels eligible to be used as quarantine sites under the AQ scheme as well as designated venues to wait for your
RT-PCR result under the Exemption from Quarantine scheme.  
- SHA+ hotels / accommodations are hotels that meet the “Amazing Thailand Safety and Health Administration” standards and are
eligible to be used as hotels under the Sandbox Programme and as venues to wait for your RT-PCR result under the Exemption from
Quarantine scheme.

9. โรงแรม AQ และ SHA+ คอือะไร 
- โรงแรม AQ คอื โรงแรมที�ใชเ้ป็นพื�นที�กกักนัสําหรับผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยในรปูแบบ AQ และเป็นสถานที�รัฐกําหนดเพื�อใชร้อผล
RT-PCR ของผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยในรปูแบบยกเวน้จากการกกักนั 
- โรงแรม/ที�พัก SHA+ คอื โรงแรมที�ไดม้าตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใชเ้ป็นโรงแรมที�พัก
สําหรับผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยในรปูแบบ Sandbox และเป็นสถานที�รัฐกําหนดเพื�อใชร้อผล RT-PCR ของผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทย
ในรปูแบบยกเวน้จากการกกักนั

10. Can I travel in Thailand freely if I have entered through the Exemption from Quarantine scheme / Sandbox Programme
/ Alternative Quarantine? 
- Exemption from Quarantine scheme: You can travel to any destination in Thailand if the RT-PCR test conducted on your day of
arrival is negative. 
- Sandbox Programme: You can travel freely in the Sandbox area for the duration of 7 days if the RT-PCR test conducted on your
day of arrival is negative (can stay in the province that your hotel is located only, travelling across different Sandbox areas is not
permitted). Once you have completed your 7-day mandatory stay at SHA+ hotel within the Sandbox area, you can travel to any
destination in Thailand. 
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- Alternative Quarantine scheme (without vaccination): You will need to undergo your  
10-day mandatory quarantine at your AQ hotel / accommodation. Once you have completed your 10-day mandatory quarantine,
you can travel to any destination in Thailand.

10. ผูร้อ้งสามารถที�จะเดนิทางทอ่งเที�ยวในประเทศไทยไดอ้ยา่งอสิระหรอืไม ่หากเดนิทางเขา้ประเทศไทยผา่นรปูแบบ
ยกเวน้การกกักนั / โปรแกรม Sandbox / รปูแบบการกกัตวั ณ สถานที�กกักนั? 
- รปูแบบยกเวน้การกกักนั : ทา่นสามารถเดนิทางในประเทศไทยไดอ้ยา่งอสิระ โดยเมื�อเดนิทางมาถงึประเทศไทยแลว้ ทา่นจะตอ้งเขา้
รับการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 แบบ RT-PCR และตอ้งมผีลตรวจเป็นลบกอ่น  
- รปูแบบ Sandbox : ทา่นสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งอสิระในพื�นที� Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วนั โดยเมื�อเดนิทางมาถงึประเทศไทยแลว้จะ
ตอ้งตอ้งเขา้รับการตรวจหาเชื�อโควดิ-19 แบบ RT-PCR และตอ้งมผีลตรวจเป็นลบกอ่น (ระหวา่งที�อยูใ่นพื�นที� Sandbox ไมส่ามารถเดนิ
ทางขา้มพื�นที� Sandbox ตา่ง ๆ ได ้ตอ้งอยูใ่นพื�นที� Sandbox เฉพาะในจังหวดัที�โรงแรมตั �งอยูเ่ทา่นั�น) ภายหลงัจากอยูใ่นพื�นที� Sandbox
ครบ 7 วนัแลว้ ทา่นจะสามารถเดนิทางไปยงัพื�นที�อื�นๆ ในประเทศไทยไดอ้ยา่งอสิระ 
- รปูแบบการกกัตวั ณ สถานที�กกักนั (กรณีไมไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีโควดิ-19): ทา่นจะตอ้งไดรั้บการกกักนัใหค้รบ 10 วนัในโรงแรม/ที�พัก
AQ โดยเมื�อครบ 10 วนัแลว้ ทา่นสามารถเดนิทางในประเทศไทยไดอ้ยา่งอสิระ

11. Do I need to register with Thailand Pass if I plan to travel to Thailand by land or sea? 
- No. Currently, Thailand Pass is for those who plan to travel to Thailand by air only. Passengers who plan to arrive by land or sea
must contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for COE issuance.

11. ระบบ Thailand Pass สามารถใชไ้ดท้ ั�งกบัการเดนิทางเขา้ประเทศทางอากาศ บกและทะเลใชห่รอืไม ่
- ไมส่ามารถทําได ้โดยปัจจบุนั การลงทะเบยีนผา่น Thailand Pass รองรับสําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทยทางอากาศเทา่นั�น ผูเ้ดนิ
ทางเขา้ทางบกหรอืทางนํ�าตอ้งตดิตอ่สถานเอกอคัรราชทตู/ สถานกงสลุใหญเ่พื�อขอ COE

12. When will Thailand Pass be expanded to include passengers arriving by land and sea? 
- The registration system for passengers who plan to travel to Thailand by land and sea is still under consideration.

12. ระบบ Thailand Pass จะรองรบัทางลงทะเบยีนสาํหรบัการเดนิทางทางบกหรอืทางทะเลเมื�อไร 
- หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกําลงัพจิารณาขยายระบบใหร้องรับการลงทะเบยีนสําหรับผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยทางบกและทางนํ�า

13. My country is not one of the listed countries / territories eligible for the Exemption from Quarantine scheme, will my
country / territory be included in the future?
- The list of countries / territories eligible for the Exemption from Quarantine scheme are constantly being considered and revised.
Please stay tuned for more updates. In the meantime, if you want to travel to Thailand, you can do so through the Sandbox
Programme or Alternative Quarantine, depending on your vaccination history.

13. ประเทศ/พื�นที�ท ี�ไมใ่ชห่นึ�งในประเทศ/พื�นที�ท ี�มสีทิธิ�ไดร้บัการยกเวน้จากรปูแบบกกักนัมโีอกาสที�จะถกูเพิ�มเตมิในอนาคต
หรอืไม ่
- รายชื�อประเทศ/พื�นที�ที�มสีทิธไิดรั้บการยกเวน้การกกักนัจะมกีารพจิารณาเพิ�มเตมิอยา่งตอ่เนื�อง  
ในระหวา่งนี� หากตอ้งการเดนิทางไปยงัประเทศไทย สามารถทําได ้โดยเดนิทางเขา้พื�นที� Sandbox หรอื Alternative Quarantine โดย
ขึ�นอยูก่บัประวตักิารฉีดวคัซนี

14. Do I need to submit my COVID-19 test result (RT-PCR) into Thailand Pass? 
- No. However, you must provide your COVID-19 test result (RT-PCR) issued within 72 hours before your travel to the officers at
the airport, except if you are a Thai national arriving in Thailand through Alternative Quarantine. For others, failure to provide your
COVID-19 test result (RT-PCR) may result in you being denied entry into Thailand. Please note that your test result must be in hard
copy and in Thai or English language only.

14. จาํเป็นตอ้งยื�นผลตรวจหาเชื�อ COVID-19 (RT-PCR) ในระบบ Thailand Pass หรอืไม?่ 
- ไมจํ่าเป็น อยา่งไรกด็ ีผูร้อ้งจะตอ้งแสดงผลตรวจหาเชื�อ COVID-19 (RT-PCR) ที�ออกภายใน 72 ชั�วโมงกอ่นการเดนิทางตอ่เจา้หนา้ที�
ที�สนามบนิ ยกเวน้ในกรณีที�เป็นคนไทยที�เดนิทางมายงัประเทศไทยและเขา้รับการกกักนัในสถานที�กกักนัทางเลอืก (AQ) โดยผูเ้ดนิทา
งอื�นๆ ที�ไมม่ผีลการตรวจหาเชื�อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไทย ทั �งนี� ผลตรวจหาเชื�อ COVID-19 (RT-PCR)
ของทา่นจะตอ้งเป็นเอกสารฉบบัจรงิ (hard copy) และไมใ่ชอ่เิล็กทรอนกิสไ์ฟล ์และเป็นภาษาไทยหรอืองักฤษเทา่นั�น

15. If my international flight to Thailand includes transit in non-listed country / territory, will I be eligible for the
Exemption from Quarantine scheme? 
- Yes. However, your transit in non-listed country / territory must not exceed the duration of 12 hours and you must not pass
immigration control; otherwise you will not be eligible for the Exemption from Quarantine scheme.

�
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15. หากเที�ยวบนิไปยงัประเทศไทยตอ้งมกีารแวะเปลี�ยนเครื�อง ณ สนามบนิในประเทศ/พื�นที�ท ี�ไมไ่ดอ้ยูใ่นรายชื�อยกเวน้การ
กกัตวั จะสามารถเดนิทางเขา้ประเทศไทยโดยยกเวน้การกกัตวัไดห้รอืไม ่
- ได ้อยา่งไรกด็ ีการแวะเปลี�ยนเครื�องของทา่นตอ้งใชเ้วลาไมเ่กนิ 12 ชั�วโมง และตอ้งไมผ่า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง มฉิะนั�น ทา่นจะ
ไมเ่ขา้เกณฑก์ารเดนิทางเขา้ประเทศไทยโดยยกเวน้การกกัตวั

16. If I am travelling to Thailand in order to transit to other country / territory (not passing through the immigration
control), do I need to register with Thailand Pass? 
- No. However, you must have a proof of insurance with minimum coverage of at least 50,000 USD and COVID-19 test result (RT-
PCR), issued within 72 hours before your travel.

16. หากทา่นจะตอ้งเดนิทางเขา้ประเทศไทยเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องไปยงัประเทศ/พื�นที�อ ื�น โดยไมผ่า่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงของไทย จะตอ้งลงทะเบยีนบน Thailand Pass หรอืไม ่
- ไมต่อ้ง อยา่งไรกด็ ีทา่นจะตอ้งมหีลกัฐานการประกนัภยัที�มวีงเงนิคุม้ครองอยา่งนอ้ย 50,000 ดอลลารส์หรัฐและผลตรวจหาเชื�อโค
วดิ-19 (RT-PCR) ที�ออกไมเ่กนิ 72 ชั�วโมงกอ่นเวลาเดนิทางเพื�อแสดงตอ่เจา้หนา้ที�

17. How long do I need to be in the listed countries / territories before being eligible for the Exemption from Quarantine
scheme? 
- You need to stay in the listed countries / territories for at least 21 consecutive days (can stay in several listed countries / territories
for a total of 21 consecutive days) before being eligible for the Exemption from Quarantine scheme.

17. ทา่นจะตอ้งอยูใ่นประเทศ/พื�นที�ท ี�อยูใ่นรายชื�อยกเวน้การกกัตวัเป็นเวลานานเทา่ไหร ่กอ่นที�จะเขา้เกณฑก์ารเดนิทางเขา้
ประเทศไทยแบบยกเวน้การกกัตวั 
- ทา่นจะตอ้งอยูใ่นประเทศ/พื�นที�ที�อยูใ่นรายชื�อยกเวน้การกกัตวัเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 21 วนัตดิตอ่กนั (สามารถพํานักอยูไ่ดใ้นหลาย
ประเทศ/พื�นที�ในรายชื�อ โดยรวมกนัแลว้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 21 วนัตดิตอ่กนั) กอ่นที�จะเขา้เกณฑก์ารเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ
ยกเวน้การกกัตวั

18. If I am travelling out of Thailand to stay in listed countries / territories for the duration of less than 21 days, am I
eligible for the Exemption from Quarantine scheme? 
- Yes. However, please make sure that you do not stay in non-listed countries / territories during your travel after leaving and before
re-entering Thailand (except for Transit purpose as described in FAQ15); otherwise you will be ineligible for the Exemption from
Quarantine scheme.

18. หากทา่นจะเดนิทางออกจากประเทศไทยไปยงัประเทศ/พื�นที�ท ี�อยูใ่นรายชื�อยกเวน้การกกัตวั เป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 21
วนั จะสามารถเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบยกเวน้การกกัตวัไดห้รอืไม ่
- ได ้โดยทา่นจะตอ้งไมเ่ดนิทางไปยงัประเทศ/พื�นที�นอกรายชื�อยกเวน้การกกัตวัในชว่งระหวา่งที�เดนิทางออกจากประเทศไทยและเดนิ
ทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ยกเวน้กรณีแวะเปลี�ยนเครื�องตามเงื�อนไขในคําถามที�พบบอ่ยขอ้ที� 15) มฉิะนั�น ทา่นจะไมเ่ขา้เกณฑก์ารเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยแบบยกเวน้การกกัตวั

DOCUMENTATION (เอกสารประกอบการลงทะเบยีน)

1. I am an expat living and working in Thailand, do I have to submit an insurance policy document? 
- Yes 
- Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage
in Thailand with a minimum coverage of 50,000 USD or valid social security card or certified letter from their employer. 
- Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage as they are covered by Thailand’s universal healthcare
programme.

1. ชาวตา่งชาตทิี�มถี ิ�นพํานกัในไทย (Expat) จาํเป็นตอ้งมเีอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยัที�มวีงเงนิคุม้ครองไมน่อ้ยกวา่ 50,000
ดอลลารส์หรฐั หรอืไม ่ 
- จําเป็น  
- ชาวตา่งชาตทิี�มถี ิ�นพํานักหรอืมใีบอนุญาตทํางานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยัในไทยที�มวีงเงนิคุม้ครองไมน่อ้ย
กวา่ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ หรอืหลกัฐานการประกนัภยัอื�น ๆ อาท ิบตัรประกนัสงัคมหรอืหนังสอืรับรองการประกนัภยัที�ออกโดยนายจา้ง 
- ผูม้สีญัชาตไิทยไมจํ่าเป็นตอ้งมเีอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อลงทะเบยีนใน Thailand Pass เนื�องจากไดรั้บรองการรักษาพยาบาล
ผา่นโครงการประกนัสขุภาพถว้นหนา้ของไทยแลว้

2. Does my insurance have to be a COVID-19 insurance in order to register with Thailand Pass? 
- No. You can also use general insurance or health insurance with a minimum coverage of 50,000 USD.
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2. เอกสารกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรบัยื�นประกอบการลงทะเบยีนกบั Thailand Pass จาํเป็นตอ้งเป็นประกนัสขุภาพโควดิ-19
หรอืไม ่
- ไมจํ่าเป็น โดยสามารถใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัรปูแบบอื�น อาท ิประกนัทั�วไปหรอืประกนัสขุภาพที�มวีงเงนิคุม้ครองไมน่อ้ยกวา่ 50,000
ดอลลารส์หรัฐ ได ้

3. What are the required documents for Thailand Pass registration? 
- Requirements vary depending on the scheme which you are planning to enter Thailand. Details are as follows:

Documentation
Required

Exemption from
Quarantine 

(Test and Go)

Sandbox  
Programme

Alternative
Quarantine

Passport Copy √ √ √

Vaccination
Certificate

√ √ Not required

Insurance

(Minimum coverage
50,000 USD) 
* Expats living and
working in Thailand
under a valid visa or
residential permit are
required to provide
proof of insurance
coverage in Thailand
with a minimum
coverage of 50,000
USD or valid social
security card or
certifying letter from
employer.

* Thai nationals are
not required to
provide proof of
insurance coverage.

√

 

√

 

√

Hotel Reservation
SHA+/AQ for 1

day
SHA+ for 7 days AQ for 10 days

Thai Visa If required If required If required

** The applicant is also required to have an RT-PCR test result that is issued within 72 hours before departure and bring the results
to present to the Health Control station upon arrival. This requirement is not required for Thai nationals entering under the AQ
scheme. Please note that your test result must be in hard copy and in Thai or English language only.

3. เอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการลงทะเบยีนบน Thailand Pass? 
- เอกสารที�จําเป็นจะแตกตา่งกนัตามรปูแบบการเดนิทางเขา้ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี�
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เอกสาร

การยกเวน้การ
กกัตวั

(Test and Go)

พื�นที�นํารอ่งทอ่ง
เที�ยว 

(Sandbox
Programme)

การกกัตวั ณ
สถานกกักนั 
(Alternative
Quarantine)

สาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง

√ √ √

เอกสารรบัรอง
การไดร้บัวคัซนี
โควดิ-19

√ √ ไมจํ่าเป็น

กรมธรรมป์ระกนั
ภยั

(วงเงนิคุม้ครอง
ไมน่อ้ยกวา่
50,000 ดอลลาร์
สหรฐั)

* ชาวตา่งชาตทิี�มี
ถิ�นพํานักหรอืมใีบ
อนุญาตทํางานใน
ไทยสามารถ
แสดงเอกสาร
กรมธรรมป์ระกนั
ภยัในไทยที�มี
วงเงนิคุม้ครองไม่
นอ้ยกวา่ 50,000
ดอลลารส์หรัฐ
หรอืหลกัฐานการ
ประกนัภยัอื�น ๆ
อาท ิบตัรประกนั
สงัคมหรอืหนังสอื
รับรองการประกนั
ภยัที�ออกโดย
นายจา้ง

* ผูม้สีญัชาตไิทย
ไมจํ่าเป็นตอ้งมี
เอกสารกรมธรรม์
ประกนัภยัเพื�อลง
ทะเบยีนใน
Thailand Pass
เนื�องจากได ้
รับรองการรักษา
พยาบาลผา่น
โครงการประกนั
สขุภาพถว้นหนา้
ของไทยแลว้

√

 
 

√

 

√
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หลกัฐานการ
จา่ยเงนิคา่ที�พกั
/ โรงแรม

SHA+/AQ (1 วนั) SHA+ (7 วนั) AQ (10 วนั)

วซีา่ประเทศไทย หากจําเป็น หากจําเป็น หากจําเป็น

** นอกจากนี� ทา่นจะตอ้งมผีลตรวจหาเชื�อโควดิ-19 (RT-PCR) ที�ออกไมเ่กนิ 72 ชั�วโมงกอ่นเวลาเดนิทางเพื�อแสดงตอ่เจา้หนา้ที�ดา่น
ควบคมุโรคเมื�อเดนิทางถงึประเทศไทย โดยขอ้กําหนดนี�ยกเวน้สําหรับผูม้สีญัชาตไิทยที�เดนิทางเขา้รับการกกัตวั ณ สถานกกักนั
(Alternative Quarantine) ทั �งนี� ผลตรวจหาเชื�อโควดิ-19 (RT-PCR) จะตอ้งเป็นรปูแบบเอกสาร (hard copy) และเป็นภาษาไทยหรอื
องักฤษเทา่นั�น

4. What if I do not have a mobile phone, how could I present my Thailand Pass QR Code? 
- If you do not carry a mobile phone with the QR Code, you may print out a hard copy of the QR code and bring it with you to
present it to the officers at the airport. Preferably, you could register with Thailand Pass on your PC and print out the QR Code

4. หากไมม่โีทรศพัทม์อืถอื จะสามารถแสดง Thailand Pass QR Code ตอ่เจา้หนา้ที�ไดอ้ยา่งไร 
- หากทา่นไมม่โีทรศพัทม์อืถอื ทา่นสามารถพมิพ ์QR Code ออกมาเป็นเอกสารและนํามาแสดงตอ่เจา้หนา้ที� โดยทา่นอาจลงทะเบยีน
Thailand Pass บนคอมพวิเตอรเ์พื�อความสะดวกในการพมิพ ์QR Code ออกมาเป็นเอกสาร

5. Can I use a COVID-19 test result other than RT-PCR to enter Thailand? 
- No. Your COVID-19 test result must be obtained using the RT-PCR testing technique (ATK is not permitted) and issued within 72
hours before your travel only.

5. สามารถใชผ้ลตรวจหาเชื�อโควดิ-19 รปูแบบอื�นนอกจาก RT-PCR เพื�อเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดห้รอืไม ่
- ไมไ่ด ้ผลตรวจหาเชื�อโควดิ-19 จะตอ้งเป็นรปูแบบ RT-PCR เทา่นั�น (ไมใ่ชผ่ลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดงักลา่วจะตอ้งออก
ภายใน 72 ชั�วโมงกอ่นการเดนิทาง

6. What are the vaccines approved by Thailand? 
- The vaccines approved by Thailand include; 
- CoronaVac (Sinovac)  
- AstraZeneca  
- Pfizer-BioNTech  
- Moderna 
- COVILO (Sinopharm)  
- Janssen (Johnson & Johnson)  
- Sputnik V

6. ชนดิวคัซนีที�ไดร้บัการยอมรบัในประเทศไทยมอีะไรบา้ง 
- วคัซนีที�ไดรั้บการยอมรับในประเทศไทยประกอบดว้ย 
- CoronaVac (Sinovac)  
- AstraZeneca  
- Pfizer-BioNTech  
- Moderna 
- COVILO (Sinopharm)  
- Janssen (Johnson & Johnson)  
- Sputnik V

7. Dose Thailand recognize mixed vaccination? 
- Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended
timeframe for each vaccine type (first dose), as follows; 
- 1st dose (Sinovac) = 2nd dose after 2 weeks  
- 1st dose (AstraZeneca) = 2nd dose after 4 weeks 
- 1st dose (Pfizer-BioNTech) = 2nd dose after 3 weeks 
- 1st dose (Moderna) = 2nd dose after 4 weeks 
- 1st dose (Sinopharm) = 2nd dose after 3 weeks 
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- 1st dose (Sputnik V) = 2nd dose after 3 weeks 
*To be considered fully vaccinated, your 2nd dose must be administered at least 14 days before your travel. 
*Those vaccinated with Janssen (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.

7. ประเทศไทยยอมรบัการฉดีวคัซนีสตูรไขวห้รอืไม ่
- ประเทศไทยยอมรับการฉีดวคัซนีสตูรไขว ้ทั �งนี� ระยะเวลาที�ไดรั้บวคัซนีเข็มสองจะตอ้งเป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนดของวคัซนีเข็ม
แรก ดงันี� 
- เข็มแรก (Sinovac) = เวน้ระยะ 2 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง  
- เข็มแรก (AstraZeneca) = เวน้ระยะ 4 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง  
- เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เวน้ระยะ 3 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง  
- เข็มแรก (Moderna) = เวน้ระยะ 4 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง  
- เข็มแรก (Sinopharm) = เวน้ระยะ 3 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง 
- เข็มแรก (Sputnik V) = เวน้ระยะ 3 สปัดาห ์กอ่นเข็มที�สอง 
* ผูไ้ดรั้บวคัซนีครบถว้นคอืผูท้ี�ไดรั้บวคัซนีเข็มที�สอง 14 วนักอ่นเดนิทาง 
* ผูท้ี�ไดรั้บการฉีดวคัซนี Janssen (Johnson&Johnson) จะถอืวา่เป็นผูไ้ดรั้บวคัซนีครบถว้น หลงัไดรั้บวคัซนีเข็มแรก 14 วนั

8. I have previously been infected with COVID-19; can I travel to Thailand? 
- Yes. Those previously infected with COVID-19 are considered fully vaccinated if they have received a single dose of COVID-19
vaccine within 3 months after their recovery. In this case, your proof or medical record of COVID-19 recovery must be submitted
alongside your single-dose vaccination certificate. However, if you have been fully vaccinated before contracting COVID-19, you
are still considered to be fully vaccinated.

8. หากมปีระวตัไิดร้บัเชื�อโควดิ-19 จะสามารถเดนิทางไปประเทศไทยไดห้รอืไม ่
- ได ้โดยหากมปีระวตัไิดรั้บเชื�อโควดิ-19 จะตอ้งไดรั้บวคัซนี 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัจากหายป่วย โดยจะตอ้งแนบเอกสาร
รับรอง / ใบรับรองแพทยท์ี�ยนืยนัการหายป่วยจากโรคโควดิ-19 มาพรอ้มกบัใบรับรองการฉีดวคัซนี 1 เข็มดงักลา่ว ทั �งนี� หากมเีอกสาร
รับรองการฉีดวคัซนีครบ 2 เข็ม กอ่นไดรั้บเชื�อโควดิ-19 จะถอืวา่เป็นผูไ้ดรั้บวคัซนีครบตามเกณฑ์

SECURITY AND PRIVACY (ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั)

1. Will my personal information be safe with Thailand Pass? 
- Your personal information is encrypted and safe with Thailand Pass as it will be used for the purpose of approving and facilitating
your arrival in Thailand only.

1. ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นบนระบบ Thailand Pass ปลอดภยัหรอืไม ่
- ขอ้มลูสว่นตวัของทา่นบนระบบ Thailand Pass จะไดรั้บการเขา้รหสัเพื�อความปลอดภยัของขอ้มลู ทั �งนี� ขอ้มลูของทา่นจะถกูใชเ้พื�อการ
พจิารณาอนุมตักิารเดนิทางเขา้ประเทศไทยของทา่นเทา่นั�น

2. I have inquiries regarding my travel to Thailand / Thailand Pass system, where can I find more information? 
- More information can be found on the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand’s website
(https://consular.mfa.go.th/), or you may contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for more
information. 
- Thailand Pass is also designed to be user-friendly and provides step-by-step instructions on how to register correctly.

2. หากมคีาํถามเกี�ยวกบัการลงทะเบยีนบน Thailand Pass หรอืการเดนิทางเขา้ประเทศไทย จะสามารถหาขอ้มลูเพิ�มเตมิได้
จากที�ใด 
- ทา่นสามารถหาขอ้มลูเพิ�มเตมิไดจ้ากเว็บไซตข์องกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรอืจากสถาน
เอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญข่องไทยในพื�นที�ของทา่น 
- ระบบ Thailand Pass ไดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านไดง้า่ย โดยระบบจะอธบิายวธิลีงทะเบยีนใหก้บัทา่นในแตล่ะขั �นตอนเพื�อความ
สะดวกในการลงทะเบยีนอยา่งถกูตอ้ง

**********************

รปูภาพประกอบ
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