Covid 19
Travel Information
มาตรการการเดินทาง

Updated on 26 May 2022
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AUSTRALIA

FOR INTERNATIONAL TRAVEL PURPOSES
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Vaccine Certificate &
Visa
All visa holders who are fully
vaccinated can travel to AUS
2 doses of : AstraZeneca (Vaxzevria) /
AstraZeneca (Covishield) / PfizerBiontech (Comirnaty) / Moderna
(Spikevax หรือ Takeda) / Sinovac /
Covaxin / Sinopharm BBIBP-CorV /
Sputnik V / Nuvaxovid (Novavax)
1 dose of : Johnson & Johnson

03

Entry Form
Digital Passenger Declaration
( DPD )
must complete before travel

04

State and Territory
Arrival Requirements

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

No longer need to provide
proof of COVID-19 test result
prior to boarding

Children can travel the same as
vaccinated travelers
Aged under 12 and 3 months ; or
Aged 12 to 17 years and traveling
with at least one parent or
guardian who is fully vaccinated

Unvaccinated visa holders

Check any
quarantine
and post- arrival
COVID-19 testing
requirements

05

Official Info

Please Check that you are in an
Exempt category
or hold
an Individual travel exemption
Updated on 13/05/2022
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เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
และวีซ่า

AUSTRALIA
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

เอกสารรับรองผลตรวจโควิด

ยกเลิกแสดงผลตรวจหาเชื้อฯ
ก่อนการเดินทาง

03

แบบฟอร์ม
Digital Passenger Declaration
( DPD )

ผู้ถือวีซ่าและฉีดวัคซีนครบถ้วน
สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้
2 โดส สำหรับ : AstraZeneca (Vaxzevria) /
AstraZeneca (Covishield) / PfizerBiontech (Comirnaty) / Moderna
(Spikevax หรือ Takeda) / Sinovac /
Covaxin / Sinopharm BBIBP-CorV /
Sputnik V / Nuvaxovid (Novavax)
1 โดส สำหรับ : Johnson & Johnson

ไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉัดวัคซีน
สำหรับ
เด็กอายุ < 12 ปี 3 เดือน
เด็กอายุ 12-17 ปี ที่เดินทางกับ
ครอบครัวหรือผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีน
ครบถ้วน

ผู้ถือวีซ่าที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ
หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ก่อนเดินทาง

04

การกักตัวและการตรวจ
หาเชื้อฯหลังเดินทาง

เป็ นไปตามประกาศ
ของแต่ละรัฐ
และเขตปกครอง

05

ข้อมูลอ้างอิง

กรุณาตรวจสอบข้อยกเว้นกลุ่มบุคคล
(Travel restrictions and exemptions)
ด้วยตัวท่านเอง
**ในบางกลุ่มบุคคลจำเป็ นต้องลงทะเบียน**
Travel Exemption portal

ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

BANGLADESH
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

เด็กอายุ < 12 ปี
ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส
และมีเอกสารรับรอง

03

แบบฟอร์ม

การกักตัว

ชม.
ก่อนเดินทาง
กรณีรับวัคซีน
ไม่ครบโดส

RT-PCR

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

วัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการรับรอง
จาก WHO
เด็กอายุ < 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
สามารถเดินทางกับ
ผู้ปกครองที่รับวัคซีนครบ
โดสแล้วได้

กรอก Health Declaration Form
ออนไลน์ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

04

ผลตรวจโควิด

05

06

ข้อมูลอ้างอิง

ประเทศกลุ่ม A
วัคซีนครบ > กักตัวที่บ้าน 7 วัน
วัคซีนไม่ครบ > กักตัวในสถานที่ของรัฐ
7 วัน (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
ประเทศกลุ่ม B รวมถึงประเทศไทย
วัคซีนครบ > ไม่ต้องกักตัว
วัคซีนไม่ครบ > กักตัวที่บ้าน 14 วัน
ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2022
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Covid Testing
Excemption

BANGLADESH
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.
.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Children < 12 years
Fully vaccinated

03

Vaccine Certificate

Approved vaccines by the
WHO
Unvaccinated children <
18 years can travel with
fully vaccinated family

Entry Form
Submit Health Declaration Form online
within 72 hrs. before departure

04

Quarantine

Proof of a Negative
COVID-19 Test

05

06

Official Info

Group A countries
Vaccinated > home quarantine
7 days
Unvaccinated > State quarantine 7
days (own expenses)

Hrs.
Before departure
If not fully
vaccinated

RT - PCR
Group B countries (Thailand)
Vaccinated > N/A
Unvaccinated > Home quarantine 14
days
Updated on 09/05/2022
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แบบฟอร์ม

BELGIUM

ผู้เดินทางจากประเทศไทย
ยกเลิกการกรอกฟอร์ม
PLF

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

04

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางจากประเทศไทย
ไม่ต้องแสดงเอกสาร

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

05

04

ผลตรวจโควิด

ผู้เดินทางจากประเทศไทย
ยกเลิกผลตรวจโควิด
ก่อนเดินทาง

การกักตัว

ข้อมูลอ้างอิง

ไม่มีมาตรการกักตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 23/05/2022
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Entry Form

BELGIUM
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger Location Form
(PLF)
is no longer required for
travellers from Thailand

04

Vaccination
certificate

No longer required

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

03

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

PCR test before departure
is not required for
travellers from Thailand

Quarantinee

05

Official Info

No quarantine
restrictions

Updated on 23/05/2022

02

05

แบบฟอร์ม

DENMARK

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

ไม่มี

ยกเลิก

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

ยกเลิกการใช้ผลตรวจ
ก่อนเดินทางตั้งแต่
1 กุมภาพันธ์ 2565

04

การกักตัว

06

ข้อมูลอ้างอิง

ยกเลิกการกักตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2022
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05

Entry Form

DENMARK

Vaccine Certificate

N/A

Not required

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

04

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

06

Quarantine

Official Info

N/A
Not required

Updated on 05/04/2022
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ยกเว้นผลตรวจโควิด

FRANCE

ประเทศไทยอยู่กลุ่มประเทศสีส้ม
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้ฉีดวัคซีนครบ
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

03

แบบฟอร์ม
เอกสารให้คำมั่น
(Sworn Statement)

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

The European Digital
Passenger Locator Form
(dPLF)

01

ผลตรวจโควิด

Travel Certificate to
Metropolitan France
(ยังไม่ได้รับวัคซีน)

ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน
RT-PCR
ชม.

Antigen
ชม.

ก่อนเดินทาง

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
J & J x 1 เข็ม (+28 วัน)
Pfizer, Moderna,
AstraZeneca x 2 เข็ม (+7 วัน)
Sinovac/Sinopharm x 2 เข็ม
+ mRNA 1 เข็ม (+7 วัน)
ผู้เคยติดเชื้อ x 1 เข็ม (+7 วัน)
ฉีดวัคซีนมาแล้วไม่เกิน 270 วัน
หรือ ฉีดบูสเตอร์แล้ว
- ฉีดวัคซีนครบ
ยกเว้นจากการบังคับใช้
ข้อจำกัดการเดินทาง
- ยังไม่ได้รับวัคซีน ตรวจสอบ
เงื่อนไข”รายการเหตุจำเป็ น“
(compelling reasons)

06

ข้อมูลอ้างอิง

04

การกักตัว
ยังไม่ได้รับวัคซีน กักตัว 7 วัน
ถ้าผลตรวจหาเชื้อเป็ นบวก
เมื่อเดินทางไปถึง

ข้อมูล ณ วันที่ 24/02/2022
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FRANCE

Thaïland - Pays « orange »
Thailand - “Amber list” countries
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information about the
requirements on your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for the consequences of change.

Covid testing
exemption
Fully vaccinated
Children under 12 years

03

Sworn Statement

01

The European Digital
Passenger Locator Form
(dPLF)

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Travel Certificate to
Metropolitan France
(unvaccinated travelers)

Unvaccinated
RT-PCR
Hrs.

Before Departure

Pfizer, Moderna
AstraZeneca x 2 (+7 days)
J & J x 1 dose (+28 days)
recovered
vaccine x 1 dose (+7 days)
Sinovac/Sinopharm x 1
+ mRNA 1 dose (+7 days )

fully vaccinated > exempted
from compelling reasons
unvaccinated
needs compelling reasons

06

Official Info.

04

Quarantine
Antigen

Hrs.

Vaccine Certificate

at most 270 days before arrival
or received a booster dose

Entry Form

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

05

Unvaccinated travelers > 7 days
(to be screened upon arrival, if
positive > self-isolate )

Updated on 24/02/2022
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ยกเว้นผลตรวจโควิด

GERMANY

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

เด็กอายุ < 12 ปี
ได้รับวัคซีนครบโดส ก่อนการเดินทาง
มีเอกสารการรักษาหายจาก COVID
อย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน และ
ฉีดวัคซีนครบถ้วน
มีผลตรวจว่าได้รับเชื้อ COVID
ด้วยวิธี PCR, RT-LAMP, TMA
อย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ก่อนเดินทางถึง

04

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
BioNTech/Pfizer
Moderna
Janssen (ต้องได้รับบูสเตอร์
เป็ นเข็มที่ 2)
AstraZeneca
Novavax
Comirnaty
ทุกวัคซีนสามารถฉีดไขว้ได้

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

03

ผลตรวจโควิด

การกักตัว

ยังไม่ได้รับวัคซีน
ชม.

Antigen Test

ชม.

PCR
RT-PCR
LAMP
RT-LAMP
NAAT
TMA

ก่อนเดินทางถึง

จากประเทศต้นทาง
หากมีการ Transit

05

ข้อมูลอ้างอิง

ระยะการกักตัวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการเดินทาง
และประวัติการฉีดวัคซีน
ผู้เดินทางจาก
ประเทศไทยไม่ต้องกักตัว
แต่ยังต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็ นในการเดินทาง
ยกเว้น**ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตาม
กำหนดแล้วไม่ต้องมีเหตุผลความจำเป็ นใน
การเดินทาง
วัคซีนที่ได้รับต้องเป็ นวัคซีนที่ได้รับการ
รับรองให้ใช้ใน EU และได้รับครบโดสไม่เกิน
270 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 22/04/2022

02

Covid Testing
Exemption

GERMANY
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Passengers who got positive Covid19 by PCR, RT-LAMP, TMA
test taken at least 28 days and
at most 90 days must show
The certificates before arrival
including recovery certificate

Quarantine

Unvaccinated
Hrs.

Antigen Test

Hrs.

PCR
RT-PCR
LAMP
RT-LAMP
NAAT
TMA

Before Deparature from
the first embakation point

Fully vaccinated before departure

03

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Before Arrival

Children under 12 years old

04

Vaccine Certificate
BioNTech/Pfizer
Moderna
Janssen (2 doses)
AstraZeneca
Novavax
Comirnaty
Fully vaccinated either same
vaccine or different vaccine

05

Official Info

Passenger could be subject to
quarantine for 10-14 days except
passengers with a COVID-19
vaccination certificate showing that
they were fully vaccinated which
approved by the EU and fewer than
270 days have passed since the
completion of that series
Updated on 22/04/2022
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ยกเว้นผลตรวจโควิด

HONG KONG
CHINA
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

03

แบบฟอร์ม
กรอก Health Declaration Form
ออนไลน์ภายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถึง
หลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วน

การกักตัว

ชม.

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางทุกคนต้องมี
ผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง

04

ผลตรวจโควิด

05

วัคซีนที่ได้รับการรองรับ
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง

06

ข้อมูลอ้างอิง

RT-PCR
ก่อนเดินทาง

*มีเอกสารรับรองมาตรฐานห้องแลปที่เป็ น
ISO 15189 หรือได้รับการรับรองจากรัฐบาล

หลักฐานการจองห้องพัก
เพื่ อกักตัว 14 คืน
*ในโรงแรมที่รัฐบาลรับรอง

ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/2022
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HONG KONG
CHINA

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Covid Testing
Exemption

05

Vaccine Certificate

All travelers must have
negative RT-PCR test results

03

Entry Form
Submit Health Declaration Form
online within 48 hrs. before arrival

04

Quarantine

Hold recognised vaccination
record at least 14 days
prior to arrival

06

Official Info

RT-PCR
Before departure

Hrs.
*Documentary proofs that
laboratory is ISO 15189 accredited
or government recognised

Confirmation of room reservation in
a designated quarantine hotels for
14 nights

Updated on 05/02/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

INDIA
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
ผู้ได้รับวัคซีนครบอย่างน้อย 15 วัน

ชม.
ก่อนเดินทาง
ต้องมีเอกสาร และ
upload ด้วย

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
วัคซีน Covid-19
ทุกชนิด ครบโดส
จากประเทศที่
รัฐบาลอินเดีย
รับรอง

03

แบบฟอร์ม
กรอก Self-Declaration Form (SDF)
และ upload เอกสาร
ตามหัวข้อ 01 ก่อนเดินทาง
ติดตั้งแอปพลิเคชัน
Aarogya Setu

ผลตรวจโควิด
COVID-19 CRISPR
RT-LAMP
RT-PCR

05

04

06

ข้อมูลอ้างอิง
SDF
และ upload
เอกสาร

การกักตัว
สังเกตอาการตนเอง 14 วัน
หากมีอาการของโรคโควิด 19
ให้แยกตัวทันที และติดต่อ
สถานพยาบาลที่ไกล้ที่สุด
หรือ โทร 1075

สาธารณสุข
อินเดีย

ข้อมูล ณ วันที่ 08/03/2022

02

INDIA
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test
Covid-19 CRISPR
RT-LAMP
RT-PCR

Hrs.
Before Departure
(Printed and upload)

Covid Testing
Exemption

05

Vaccine Certificate
Fully
vaccinationed
from countries
which have
agreement with
Indian
government or
WHO recognised

Children under 5 years old
Fully vaccinated at least 15 days

03

Entry Form
complete the Self-Declaration
Form (SDF) and upload before
departure
Install application
Aarogya Setu

04

06

Official Info
SDF
and
documents

Quarantine
Self-monitor for 14 days of arrival.
If develop symptoms of COVID-19
must self-isolate and report
the health facility or call
Nation help line 1075

Ministry of
Health

Updated on 08/03/2022

02

แบบฟอร์ม

INDONESIA
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

04

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

หลักฐานการจองห้องพักสำหรับกักตัว
(สำหรับผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส)
ประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด วงเงิน
25,000 USD
ติดตั้งแอปพลิเคชัน PeduliLindungi
และกรอก E-HAC (Electronic
Health Awareness)

เอกสารรับรองการฉีด
วัคซีนครบโดส 14 วัน
ก่อนเดินทาง
(ใช้เอกสารดิจิตัลได้)

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

ยกเลิกผลตรวจ PCR
ก่อนเดินทาง

03

การกักตัว

05

ข้อมูลอ้างอิง

ยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบ
โดส ก่อนเดินทาง 14 วัน
5 วัน สำหรับผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส
เด็กอายุ < 18 ปี การกักตัวใช้เกณฑ์เดียว
กับผู้ปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 18/05/2022

02

Entry Form

INDONESIA

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Not required

Booking confirmation for payment
of hotel quarantine
Health insurance with a minimum
coverage USD 25,000
Install PeduliLindungi app and fill up
E-HAC (Electronic Health
Awareness)

03

Quarantine

04

Vaccine Certificate

Vaccine certificate
(physical or digital)
that have been received
at least 14 days
before departure

05

Official info

Fully vaccinated may continue
the journey after receiving
negative PCR test result
5 Days > Not fully vaccinated
Trevelers aged < 18 years
quarantine period follows their
parents

Updated on 18/05/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

JAPAN
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

ชม.

RT-PCR
LAMP
TMA
TRC
SMART AMP
NEAR
CLEIA/ECLEIA

ก่อนเดินทาง
เก็บตัวอย่างด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้
- Nasopharyngeal swab
- Oropharyngeal swab
- Saliva swab

ผู้เดินทางทุกคนต้องมีผล
ตรวจโควิดก่อนเดินทาง

05

แอปพลิเคชัน
เมื่อเดินทางถึงติดตั้ง
แอปพลิเคชั่น
COCOA
MySOS (Health and
location monitoring)

03

แบบฟอร์ม
เอกสาร Inspection Certificate
(72 ชม. ก่อนเดินทาง)
เซ็นหนังสือสัญญาเมื่อถึงญี่ปุ่ น
(Written Pledge)
Quarantine Questionair
Health card

06

ข้อมูลอ้างอิง

04

การกักตัว

3 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 1/03/2022

02

JAPAN
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Hrs.
Before departure
with one of the
following methods
- Nasopharyngeal swab
- Oropharyngeal swab
- Saliva swab

RT-PCR
LAMP
TMA
TRC
SMART AMP
NEAR
CLEIA/ECLEIA

Covid Testing
Exemption
All travelers
must have negative
RT-PCR test results

05

Application

Install the following
applications upon arrival
COCOA
MySOS (Health and location
monitoring)

03

Entry Form
Fill Inspection Certificate
(72 hrs. before departure)
Written Pledge
Quarantine Questionair
Health card

06

Official Info

04

Quarantine
3 days

Updated on 1/03/2022

02

MALAYSIA

สำหรับผู้เดินทางจากไทยในโครงการ
VACCINATED TRAVEL LANE (VTL)
โดยอยู่ในประเทศไทยหรือมาเลเชีย
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ยกเว้นผลตรวจโควิด
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี

03

แบบฟอร์ม

ติดตั้งแอปพลิเคชัน
MySehjahtera และ
กรอกฟอร์ม PreDeparture ในหัวข้อ
Traveller ก่อนเดินทาง
กรอกข้อมูลใน
Mysafetravel ออนไลน์

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

จองและชำระเงินล่วงหน้า
ก่อนเดินทางเพื่ อตรวจ
RTK เมื่อเดินทางถึง

01

ผลตรวจโควิด

วัน
ก่อนการเดินทาง
RT-PCR

RTK-Ag (ATK)

ผู้โดยสารทั่วไป

ผู้ได้รับวัคซีนครบโดส
และมีหลักฐานว่าหาย
ป่ วยจากโควิดมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 วัน แต่ไม่
เกิน 60 วัน

ประกันค่ารักษาพยาบาล
วงเงินไม่น้อยกว่า
20,000 USD

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
14 วันก่อนเดินทาง
Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Covaxin
Covidshield
Novavax
Sputnik
Sinovac
Sinopharm
J&J

06

ข้อมูลอ้างอิง

04

การกักตัว
ผู้โดยสารที่เดินทางภายใต้เงื่อนไข VTL
ไม่ต้องกักตัว
กักตัว 5 วันสำหรับผู้ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ
ฉีดไม่ครบ

ข้อมูล ณ วันที่ 01/05/2022

MALAYSIA

For travelers under the
VACCINATED TRAVEL LANE (VTL)
who have stayed in Thailand in the last
14 days before departing for Malaysia

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

02

Covid Testing Exemption
Children under 6 years

03

Entry Form

Install MySejahtera
app and complete the
“Pre-Departure Form”
Complete
“MySafeTravel” online

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

Pre-register before
departure for the
on-arrival RTK test

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Medical insurance
with minimum value
of USD 20,000.

Days before departure
RT-PCR

RTK-Ag (ATK)

General
passenger

Fully vaccinated
travellers who have
recently recovered
from COVID-19 within
6 to 60 days

05

Vaccine Certificate
14 days before arrival
Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Covaxin
Covidshield
Novavax
Sputnik
Sinovac
Sinopharm
J&J

06

Official Info

04

Quarantine
Not apply to travellers under VTL
5 days quarantine for partially
vaccinated or unvaccinated
Updated on 01/05/2022

02

แบบฟอร์ม

NORWAY

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

04

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

ยกเลิกการลงทะเบียน
ก่อนเดินทางตั้งแต่
12 กุมภาพันธ์ 2565

ยกเลิก

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

ยกเลิกการใช้ผลตรวจก่อนเดินทาง
ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

03

การกักตัว

05

ข้อมูลอ้างอิง

ยกเลิกการกักตัว
ยกเลิกการตรวจ Rapid Antigen
เมื่อเดินทางถึงนอร์เวย์

ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2022

02

04

Entry Form

NORWAY

Vaccine Certificate

N/A

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Not required

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 test

Not required

03

05

Quarantine

Official Info

N/A

Updated on 05/04/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

PAKISTAN
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ผู้มีเอกสารยืนยันการรับวัคซีน
ครบโดส
ผู้มีอายุ < 12 ปี
** ผู้โดยสารอาจต้องได้รับการตรวจ
rapid antigen test เมื่อเดินทางมา
ถึง

03

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
ทุกคนต้องมีเอกสาร
การฉีดวัคซีนครบโดส
ยกเว้น
ผู้โดยสาร < 18 ปี
(ถึง 30 เม.ย 65)
ผู้โดยสาร < 12 ปี
(เริ่มใช้ 1 พ.ค.65)

แบบฟอร์ม

01

06

ผลตรวจโควิด

ข้อมูลอ้างอิง

ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

RT-PCR

ชม.

ดาวน์โหลด "Pass Track App" กรอก
รายละเอียดส่วนบุคคลและ "พิ มพ์"
เอกสารเพื่ อนำมาแสดง
ยกเว้นเด็ก < 12 ปี

04

การกักตัว
ก่อนเดินทาง

กักตัวที่บ้านสูงสุดถึง 10 วัน
ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2022

02

Covid Testing
Exemption
Passenger with fully
Covid-19 vaccination
certificate
Passenger < 12 years

PAKISTAN
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

** Passenger could subject to
a rapid antigen test upon
arrival

03

05

Vaccine Certificate

Passenger must have a fully
Covid -19 vaccination
certificate.
This does not apply to
Passenger < 18 years
(until 30 Apr 22)
Passenger < 12 years
(effective 1 May 22)

Entry Form

06

Proof of a Negative
COVID-19 test

Official Info

Unvaccinated
RT-PCR
Hrs.

Before departure

Download "Pass Track App"
submit personal detail, and have
a "printed" confirmation
Not apply to children < 12 years

04

Quarantine
Home quarantine for up to
10 days

Updated on 16/03/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

PHILIPPINES
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี
สัญชาติฟิ ลิปปิ นส์ที่ผลตรวจ Positive
ภายใน 48 ชั่วโมง ต้องมีใบรับรองแพทย์
ยืนยันการรักษาหายและไม่แพร่เชื้อ
พร้อมแสดงผลที่เคยตรวจเป็ นโควิดที่
มีอายุระหว่าง 10-30 วัน

03

แบบฟอร์ม
ลงทะเบียน One Health Pass ออนไลน์
ติดตั้งแอปพลิเคชัน TRAZE
ประกันการเดินทางครอบคลุมการรักษา
โควิด-19 วงเงิน USD 35,000

01

ผลตรวจโควิด

04

การกักตัว

หรือ

ชม.

RT-PCR

ชม.

Antigen test

ก่อนเดินทาง
นับจากประเทศต้นทาง

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
ได้รับการรับรองจาก :
องค์การอนามัยโลก (WHO)
กรมอนามัย ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
(VaxCertPH)
ใบรับรองการฉีดวัคซีน
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกให้โดยรัฐบาลประเทศนั้นๆ
ฉีดวัคซีนมามากกว่า 14 วันนับจากวันที่
เดินทางถึงฟิ ลิปปิ นส์ ได้แก่
AstraZeneca (SK Bioscience),
AstraZeneca (Vaxzevria),
Covishield, Covaxin, Covovax,
Janssen, Moderna (Spikevax),
Nuvaxovid (Novavax),
Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
Sinopharm or Sinovac

06

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบโดส
7 วัน สังเกตอาการด้วยตนเอง
สำหรับผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส หรือไม่ได้ฉีด
5 วัน กักตัวที่โรงแรม จนกว่าผลเป็ นลบ
RT-PCR ในวันที่ 5
กักตัวต่อที่บ้าน จนครบ 14 วัน

ข้อมูล ณ วันที่ 15/03/2022

02

Covid Testing
Exemption

PHILIPPINES
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

03

Entry Form
Register One Health Pass prior to
arrival
Application TRAZE
Travel Insurance for COVID-19
treatment with minimum
coverage of USD35,000

Proof of a Negative
COVID-19 Test

OR

Hrs.
RT-PCR

Children < 4 years
Recovered Filipino with positive test
results within 48 hrs. must
has medical certificate stating
asymptomatic and no longer
infectious together with the previous
positive test results during 10-30
days prior to departure

Hrs.
Antigen Test

Test result prior to departure
from the country of origin

04

05

Vaccine Certificate
Received vaccine for more than
14 days before arrival
AstraZeneca (SK Bioscience)
AstraZeneca (Vaxzevria)
Covishield, Covaxin, Covovax
Janssen, Moderna (Spikevax)
Nuvaxovid (Novavax)
Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
Sinopharm or Sinovac
Proof of Vaccination :
WHO International Certificate
VaxCertPH
National digital certificate of
the foreign government which
has accepted VaxCertPH or
permitted by the IATF

06

Official Info

Quarantine
Fully Vaccinated
7 Days > Self-monitoring
Unvaccinated, Partially Vaccinated
5 Days > Facility-based quarantine
until the results is negative
RT-PCR test on the 5th day
Home quarantine until the 14th day

Updated on 15/03/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

SINGAPORE
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน
ผู้ที่มีเอกสารรับรองการหายป่ วยจาก
COVID-19 (ระหว่าง 7-90 วัน ก่อนการ
เดินทาง) และ ต้องมีเอกสารรับรองการ
ฉีดวัคซีนครบถ้วน

03

แบบฟอร์ม
กรอก SGAC Singapore Arrival
Card
** ยกเว้นผู้โดยสาร
transit

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

04

ผลตรวจโควิด

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield
Janssen*
Sinopharm
Sinovac
Covaxin
Novavax
*1 Dose

06

ข้อมูลอ้างอิง

การกักตัว
PCR Test
Antigen Rapid Test

ชม.
ก่อนเดินทาง
ตรวจโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และ
ผลตรวจพิ มพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส
ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องมีเอกสารอย่างใด
อย่างหนึ่งมายืนยันได้แก่
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
- Vaccine Status on Health Hub App
หรือ Trace Together App
- Email SGAC ยืนยันผลการฉีดวัคซีนครบ
** ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และ เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี ที่ถือ Long Term Pass

ข้อมูล ณ วันที่ 26/04/2022

02

Covid Testing
Exemption

SINGAPORE
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Children younger than 13 years
Fully vaccinated traveller
Traveller who have recovered from
COVID-19 (7-90 days before
departure) and obtain Medical Proof
and Vaccine Certificate

03

Entry Form
Complete SGACSingapore Arrival
Card
**except for
transit passenger

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test
PCR Test
Antigen Rapid Test

HRS
Before
Departure
Administered by a trained professional and
result must be printed in English only

04

05

Vaccine Certificate
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield
Janssen*
Sinopharm
Sinovac
Covaxin
Novavax
*1 Dose

06

Official Info

Quarantine
Not applied to fully vaccinated at least
14 days before departure with one of
these proofs
- Vaccination certificate
- Vaccine Status on Health Hub App /
TraceTogether App
- Email SGAC shown vaccination status
**except for aged 12 and below plus
aged 18 and below who holds Long
Term Pass

Updated on 26/04/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

SOUTH KOREA
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

มี Quarantine Exemption Certificate
เด็กอายุ < 6 ปี และต้องเดินทางกับ
ผู้ปกครองที่มีผลตรวจโควิดเป็ นลบ
ผู้เดินทางสัญชาติเกาหลี หากติดโควิด
ต้องมีเอกสารยืนยันผลตรวจเป็ นบวกมา
แล้วมากกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 40 วัน
ก่อนการเดินทาง

03

ผู้เดินทางจากไทย
ต้องกรอกข้อมูลผ่าน
K-ETA ก่อนเดินทาง

ผลตรวจโควิด

ชม.

ชม.

จากประเทศต้นทาง
หากมีการ transit

จากประเทศต้นทาง
หากมีการ transit

: PCR, RT-PCR,
LAMP, NAATs,
TMA, SDA, NEAR

: Rapid Antigen Test

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Janssen
Sinopharm/Sinovac
Covishild
ต้องได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่า
14 วันแต่ไม่เกิน 180 วัน
(ฉีดไขว้ได้)

แบบฟอร์ม

01

05

06

ข้อมูลอ้างอิง

04

การกักตัว

ลงทะเบียน Q-code
ก่อนเดินทางเพื่ อ
ยกเว้นการกักตัว
ข้อมูล ณ วันที่ 25/05/2022

02

05

Covid Testing
Exemption

SOUTH KOREA
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Vaccine Certificate

Passenger with Quarantine Exemption
Certificate
Children under the age of 6, if
accompanied by travelers with a valid
negative COVID-19
Korean citizens who were previously
infected COVID-19 and have a valid
positive test result issued between 10
and 40 days before departure

03

Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Janssen
Sinopharm/Sinovac
Covishild
Fully vaccinated either
same vaccine or different
vaccine at least 14 days and at
most 180 days

Entry Form
Travellers from
Thailand must
Register K-ETA
before departure

Proof of a Negative
COVID-19 Test
Hrs.

Before Departure
from the first
embarkation
point

Hrs.

Before Departure
from the first
embarkation point
: Rapid Antigen Test

: PCR, RT-PCR,
LAMP, NAATs,
TMA, SDA, NEAR

06

Official Info

04

Quarantine
Register Q-Code
before departure
for quarantine
exemption

Updated on 25/05/2022

04

02

เงื่อนไขการเดินทาง

SWEDEN
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

มีเอกสารการเดินทางเข้า
ประเทศสวีเดนตามที่
ทางการสวีเดนกำหนด

ยกเลิก

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

05

03

ข้อมูลอ้างอิง

การกักตัว

ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด

ไม่ต้องกักตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 01/04/2022

02

04

Travel
Restrictions

SWEDEN

Vaccine Certificate

Present a valid
identification

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Not Required

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Not Required

05

03

Official Info

Quarantine

N/A

Updated on 01/04/2022

02

ตรวจสอบเงื่อนไข
ก่อนเดินทาง

SWITZERLAND
รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

05

วัคซีนที่รับรอง
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield™
Janssen /J&J
Sinopharm
Sinovac
COVAXIN®
Novavax
• ฉีดไขว้ได้
• ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่เกิน 270 วัน
• J&J ไม่เกิน 270 วันหลังจากฉีด
วัคซีนแล้ว 22 วัน

03

แบบฟอร์ม

*ยกเว้นเด็กอายุ < 18 ปี เดินทางพร้อม
ผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว

ผลตรวจโควิด
ไม่ต้องกรอก Entry Form

06

ข้อมูลอ้างอิง
ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด

04

การกักตัว

ไม่ต้องกักตัว
ข้อมูล ณ วันที่ 25/02/2022

02

SWITZERLAND

Check before traveling
"Travel Check"

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information on the
requirements of your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for any consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Entry Form

Not Required

Vaccine Certificate
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield™
Janssen /J&J
Sinopharm
Sinovac
COVAXIN®
Novavax
Allow a combination of two of the
above mentioned vaccines
At most 270 days after completing
vaccination
.J&J at most 270 days from the
22nd day after vaccination

03

Proof of a Negative
COVID-19 Test

05

N/A

*except children under 18 traveling
with fully vaccinated parent

06

Official Info

04

Quarantine

N/A
Updated on 25/02/2022

TAIWAN
CHINA

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด
สัญชาติไต้หวัน
ผู้ถือบัตรต่างด้าว ARC และได้รับ
Re-entry วีซ่า
ผู้ที่มีใบรับรอง CECC
ผู้ป่ วยฉุกเฉิน
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

03

แบบฟอร์ม

01

กรอกแบบฟอร์มเข้าประเทศ
ก่อนเดินทาง 48 ชม.

ผลตรวจโควิด

วัน
ก่อนการเดินทาง
ก่อนเดินทาง
ผลตรวจตัวจริง
หรือไฟล์ดิจิตัล

PCR
LAMP
RT-PCR
RNA
RT-LAMP
NAAT

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
Janssen / J&J 1 โดส
Pfizer-BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield
BIBP/Sinopharm
Sinovac
Covaxin Covovax
Medigen approved in
Taiwan

06

ข้อมูลอ้างอิง

04

การกักตัว

กักตัว 7 วัน
*ฝ่ าฝื นปรับ 10,000 - 150,000 NTD

05

ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2022

TAIWAN
CHINA
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information about the
requirements on your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for the consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

02

Covid Testing
Exemption

03

Entry Form

Completed within
48 hrs before
arrival

Proof of a Negative
Covid-19 Test

Before departure
The original test result or
digital copy is applicable

Vaccine Certificate

Taiwanese Nationality
Foreign ARC cardholders with
re-entry permit
People with CECC certificates
Emergency patient
Children < 6 years

01

Days before departure

05

PCR
LAMP
RT-PCR
RNA
RT-LAMP
NAAT

*Breaking a fine of 10,000 - 150,000 NTD

Janssen / J&J 1 dose
Pfizer-BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield
BIBP/Sinopharm
Sinovac
Covaxin Covovax
Medigen approved in
Taiwan

06

Official Info

04

Quarantine

7 days

Updated on 09/05/2022

02

แบบฟอร์ม

THAILAND

Thailand Pass
(ลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
และต้องรอจนกว่าจะได้รับ QR code)

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

04

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
Sinovac
AstraZeneca
Pfizer
Moderna
Sinopharm
J & J*
Sputnik V
Covaxin
Medigen

*1 Dose

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจโควิด

ยกเลิกผลตรวจ
ก่อนเดินทาง

03

การกักตัว

05

ข้อมูลอ้างอิง

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
- ยกเลิกการกักตัว
ผู้ที่รับวัคซีนไม่ครบถ้วน
- AQ กักตัว 5 วัน และรับการตรวจ
PCR ในวันที่ 4-5 ณ ที่กักตัว
- กรณีมีผลตรวจ PCR เป็ นลบภายใน 72
ชม. ก่อนเดินทาง > ยกเว้นการกักตัว
ข้อมูล ณ วันที่ 01/05/2022

02

Entry form

THAILAND

Thailand Pass
(Advise to register at least 7 days
before departure date and wait
for QR code)

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information about the
requirements on your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for the consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

03

Quarantine

04

Vaccine Certificate
Sinovac
AstraZeneca
Pfizer
Moderna
*1 Dose
Sinopharm
J & J*
Sputnik V
Covaxin
Medigen

05

Official Info

Fully vaccinated
- Canceled quarantine

N/A
Before departure

Unvaccinated
- AQ 5 days quarantine and undergo
PCR test on day 4-5 at AQ hotel
- Obtain a negative PCR test result 72
hrs. before departure > exempt from
quarantine
Updated on 01/05/2022

02

ยกเว้นผลตรวจโควิด

U.S.A.

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

เด็กอายุ < 2 ปี
ผู้ที่หายป่ วยโรคโควิด ต้องมีหลักฐาน
การหายป่ วยจากโควิด ใน 90 วัน
ที่ผ่านมา

03

แบบฟอร์ม
ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

กรอก Attestation Form
และส่งคืนให้สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง

05

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน
หลักฐานการฉีดวัคซีน เฉพาะ
non citizen / non-immigrant
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Janssen/J&J*
BIBP/Sinopharm
Sinovac
COVAXIN®
Novavax/Covavax
Covishield
*1 Dose

04

ผลตรวจโควิด

1

การกักตัว

06

ข้อมูลอ้างอิง

วัน
ถ้าได้วัคซีนยังไม่ครบให้กักตัวในที่พัก
7 วัน

ก่อนเดินทาง
ผล NEGATIVE VIRAL TEST
- Antigen Test หรือ
- NAAT for Sar-CoV-2 (RT-PCR,
NEAR,TMA,LAMP,HDA,SDA,CRISPR)

ถ้าได้วัคซีนครบ หรือหายป่ วยจากโรค
โควิดใน 90 วันที่ผ่านมาไม่ต้องกักตัว
แต่ให้เฝ้ าสังเกตอาการถึงวันที่ 10

* ถ้าเริ่มมีอาการให้แยกตัว และตรวจหาเชื้อทันที *

ข้อมูล ณ วันที่ 02/02/2022

02

Covid Testing Exemption

U.S.A.
Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information about the
requirements on your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for the consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

03

Entry Form
Attestation Form must be filled in
and must be provided to
the airline prior to boarding

04

Proof of a Negative
COVID-19 Test

1

Children under 2 years old
If recovered from COVID-19 within
the last 90 days must have a proof
of certificate from medical
practitioner

Quarantine

day

Before departure
NEGATIVE VIRAL TEST RESULT
- Antigen Test or
- NAAT for Sar-CoV-2 (RT-PCR,
NEAR,TMA,LAMP,HDA,SDA,CRISPR)

Not fully vaccinated
Stay home or self-quarantine for
a full 7 days and self-monitor for
COVID-19 symptoms until day 10

05

Vaccine Certificate
Requirement for
non citizen / non-immigrant
Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Janssen/J&J*
BIBP/Sinopharm
Sinovac
COVAXIN®
Novavax/Covavax
Covishield
*1 Dose

06

Official Info

Fully vaccinated or recovered from
COVID-19 in the past 90 days.
No need to self-quarantine but
self-monitor for COVID-19 symptoms
is needed until day 10.
*Isolate and get tested if symptoms develop

Updated on 02/02/2022

04

02

UNITED
KINGDOM

เอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีน

แบบฟอร์ม

ยกเลิก

ยกเลิก

รายละเอียดเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลประเทศที่จะเดินทางผ่าน
หรือเป็ นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง
บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ
หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

01

ผลตรวจสำหรับ
ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ

ยกเลิก

03

05

การกักตัว

ข้อมูลอ้างอิง

ยกเลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 16/03/2022

04

02

UNITED
KINGDOM

Proof of
Vaccines

Entry Form

Not required

N/A

Travel restrictions will be changed periodically.
Please check up-to-date information about the
requirements on your transit or final destination.
Thai Airways reserves the right to accept no
responsibility for the consequences of change.

Passenger shall wear medical/fabric
mask at all times while on board

01

Proof of a Negative
COVID-19 Test

Not required

05

03

Official Info

Quarantine

N/A

Updated on 16/03/2022

