
มาตรการการเดินทาง

Updated on  26 May 2022 

Covid 19
Travel Information



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

      Children can travel the same as 
      vaccinated travelers

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

State and Territory 
Arrival Requirements

04

AUSTRALIAAUSTRALIA

Updated on 13/05/2022

Check any 
quarantine

and post- arrival 
COVID-19 testing 

 requirements 

 Digital Passenger Declaration
( DPD )

 
All visa holders who are fully 
vaccinated can travel to AUS

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

prior to boarding

2 doses of : AstraZeneca (Vaxzevria) /
AstraZeneca (Covishield) / Pfizer-
Biontech (Comirnaty) / Moderna
(Spikevax หรือ Takeda) / Sinovac /
Covaxin / Sinopharm BBIBP-CorV /
Sputnik V / Nuvaxovid (Novavax)
1 dose of : Johnson & Johnson 

Official Info
05

Unvaccinated visa holders

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

02
Entry Form 
03 

FOR INTERNATIONAL TRAVEL PURPOSESFOR INTERNATIONAL TRAVEL PURPOSES

Please Check that you are in an 
 Exempt category 

or hold 
an Individual travel exemption

must complete before travel

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements


2 โดส สาํหรบั : AstraZeneca (Vaxzevria) /
AstraZeneca (Covishield) / Pfizer-
Biontech (Comirnaty) / Moderna
(Spikevax หรือ Takeda) / Sinovac /
Covaxin / Sinopharm BBIBP-CorV /
Sputnik V / Nuvaxovid (Novavax)
1 โดส สาํหรบั : Johnson & Johnson 

กรุณาตรวจสอบขอ้ยกเวน้กลุ่มบุคคล
(Travel restrictions and exemptions)

ดว้ยตวัทา่นเอง 
 

**ในบางกลุ่มบุคคลจาํเป็นตอ้งลงทะเบียน** 
Travel Exemption portal 

 

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

เอกสารรบัรองผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

 Digital Passenger Declaration
( DPD )

 
 ก่อนเดินทาง

การกกัตวัและการตรวจ 
หาเชือ้ฯหลงัเดินทาง 

04

เด็กอายุ < 12 ปี 3 เดือน
เด็กอายุ 12-17 ปี ทีเ่ดินทางกบั
ครอบครวัหรือผูป้กครองทีฉี่ดวคัซีน
ครบถว้น    

ไมต่อ้งแสดงหลกัฐานการฉดัวคัซีน 
สาํหรบั

AUSTRALIAAUSTRALIA

เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีน 
และวีซ่า

02

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13/05/2022

เป็นไปตามประกาศ 
ของแต่ละรฐั

และเขตปกครอง

ผูถื้อวีซ่าและฉีดวคัซีนครบถว้น
สามารถเดินทางเขา้ออสเตรเลียได้

ยกเลิกแสดงผลตรวจหาเชือ้ฯ 
ก่อนการเดินทาง

แบบฟอรม์
03

ขอ้มูลอา้งอิง
05

ผูถื้อวีซ่าทีฉี่ดวคัซีนไมค่รบ 
หรือยงัไมไ่ดฉี้ดวคัซีน



วคัซีนครบ > กกัตวัทีบ่า้น 7 วนั
วคัซีนไมค่รบ > กกัตวัในสถานท่ีของรฐั 
7 วนั (ออกคา่ใชจ่้ายเอง)

วคัซีนครบ > ไมต่อ้งกกัตวั
วคัซีนไมค่รบ > กกัตวัทีบ่า้น 14 วนั

          ประเทศกลุ่ม A 

    ประเทศกลุ่ม B รวมถงึประเทศไทย

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

การกกัตวั
04

BANGLADESHBANGLADESH

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 09/05/2022

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
03

เด็กอายุ < 12 ปี
ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีนครบโดส 

      และมเีอกสารรบัรอง
วคัซีนทกุชนิดทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
จาก WHO 
เด็กอายุ < 18 ปี ทีไ่มไ่ดฉี้ดวคัซีน 
สามารถเดินทางกบั

      ผูป้กครองทีร่บัวคัซีนครบ
      โดสแลว้ได้

RT-PCR

เอกสารรบัรอง
การฉีดวคัซีน

05

ชม.

ก่อนเดินทาง
กรณีรบัวคัซีน

ไม่ครบโดส

กรอก Health Declaration Form
ออนไลนภ์ายใน 72 ชม. ก่อนเดินทาง



Hrs.

Vaccinated > home quarantine 

Unvaccinated > State quarantine 7 
days (own expenses)

Vaccinated > N/A
Unvaccinated > Home quarantine 14
days 

          Group A countries

      7 days

          Group B countries (Thailand)

.

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

RT - PCR

  BANGLADESHBANGLADESH

Covid Testing 
Excemption 

02

Quarantine 
04

Updated on 09/05/2022

Official Info 
06

Entry Form 
03 

Children < 12 years 
Fully vaccinated

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

Vaccine Certificate
05

Before departure
If not fully 
vaccinated

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.  

Submit Health Declaration Form online
within 72 hrs. before departure 



ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ผูเ้ดินทางจากประเทศไทย
ยกเลิกการกรอกฟอรม์

PLF

BELGIUMBELGIUM

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 23/05/2022 

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

เอกสารรบัรอง
การฉีดวคัซีน

04
แบบฟอรม์
02

การกักตัว
04

ขอ้มูลอา้งอิง
05

ผูเ้ดินทางจากประเทศไทย
ยกเลิกผลตรวจโควิด

ก่อนเดินทาง
ไมม่มีาตรการกกัตวั

ผูเ้ดินทางจากประเทศไทย
ไมต่อ้งแสดงเอกสาร



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

Passenger Location Form
(PLF)

is no longer required for
travellers from Thailand

BELGIUMBELGIUM

Updated on 23/05/2022 

Vaccination
certificate

04

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

Entry Form
02

Quarantinee
03

Official Info
05

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.  

PCR test before departure
is not required for

travellers from Thailand 

No quarantine
restrictions 

No longer required

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form


ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ยกเลิกการใชผ้ลตรวจ
ก่อนเดินทางตั�งแต่ 
1 กุมภาพันธ ์2565 

DENMARKDENMARK

การกกัตวั
04

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 05/04/2022

 ยกเลิกการกกัตวั 

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

ไม่มี 
รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์
02

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

05

 ยกเลิก 



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

 Not required   

DENMARKDENMARK

Quarantine 
04

Updated on 05/04/2022

 N/A

Official Info 
06

N/A

Proof of a Negative 
COVID-19 Test  

01

Entry Form 
 

02
Vaccine Certificate
05

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   



ชม.

- ฉีดวคัซีนครบ  
ยกเวน้จากการบงัคบัใช้
ขอ้จาํกดัการเดินทาง
- ยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน ตรวจสอบ
เง่ือนไข”รายการเหตุจาํเป็น“ 
(compelling reasons)

ชม.

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

FRANCEFRANCE

  Travel Certificate to 
Metropolitan France 

  (ยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน)

J & J x 1 เข็ม (+28 วนั)
 Pfizer, Moderna,

Sinovac/Sinopharm x 2 เข็ม 

 ผูเ้คยติดเชือ้ x 1 เข็ม (+7 วนั)

      AstraZeneca x 2 เข็ม (+7 วนั)

       + mRNA 1 เข็ม (+7 วนั)รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24/02/2022

ประเทศไทยอยู่กลุ่มประเทศสีสม้

ยงัไมไ่ดร้บัวคัซีน กกัตวั 7 วนั 
     ถา้ผลตรวจหาเชือ้เป็นบวก 
     เมือ่เดินทางไปถงึ  

เอกสารใหค้าํม ั�น 
(Sworn Statement) 

ยกเวน้ผลตรวจโควิด
02

แบบฟอรม์
03

การกกัตวั
04

ขอ้มูลอา้งอิง
06

ก่อนเดินทาง

ผูฉี้ดวคัซีนครบ 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี

RT-PCR   

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05

Antigen

ยงัไมไ่ดฉี้ดวคัซีน 

ฉีดวคัซีนมาแลว้ไมเ่กิน 270 วนั 
หรือ ฉีดบูสเตอรแ์ลว้

The European Digital 
Passenger Locator Form

 (dPLF)



fully vaccinated > exempted 
from compelling reasons

unvaccinated 
needs compelling reasons

Hrs.

Official Info.
06Proof of a NProof of a Negativeegative  

COVID-19 TestCOVID-19 Test

0101

Hrs.

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

FRANCEFRANCE

Travel Certificate to 
Metropolitan France

(unvaccinated travelers)

 Pfizer, Moderna

 J & J   x 1 dose (+28 days)
 recovered 

Sinovac/Sinopharm x  1

      AstraZeneca x 2 (+7 days)

       vaccine  x 1 dose (+7 days)

       + mRNA 1 dose (+7 days )

Before Departure

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.  

Quarantine
04

Updated on 24/02/2022

Fully vaccinated 
Children under 12 years 

Thaïland -  Pays « orange » 
Thailand  - “Amber list” countries

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

 Sworn Statement  

Entry Form
03

Covid testing 
exemption

02
Vaccine Certificate
05

RT-PCR

Antigen

Unvaccinated

at most 270 days before arrival
or   received a booster dose

The European Digital 
Passenger Locator Form

 (dPLF)



ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ชม.

BioNTech/Pfizer
Moderna
Janssen (ตอ้งไดร้บับูสเตอร์

AstraZeneca
Novavax
Comirnaty

     เป็นเข็มที ่2)

ทกุวคัซีนสามารถฉีดไขวไ้ด ้

GERMANYGERMANY

ขอ้มูล ณ วนัที่ 22/04/2022

Antigen Test

เด็กอายุ < 12 ปี
ไดร้บัวคัซีนครบโดส ก่อนการเดินทาง
มเีอกสารการรกัษาหายจาก COVID
อย่างนอ้ย 28 วนั แต่ไมเ่กิน 90 วนั และ
ฉีดวคัซีนครบถว้น
มผีลตรวจว่าไดร้บัเชือ้ COVID 

      ดว้ยวิธี PCR, RT-LAMP, TMA 
      อย่างนอ้ย 28 วนั แต่ไมเ่กิน 3 เดือน  
      ก่อนเดินทางถงึ

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ก่อนเดินทางถงึ

ขอ้มูลอา้งอิง 
05

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

04

จากประเทศตน้ทาง 
หากมกีาร Transit

PCR
RT-PCR
LAMP
RT-LAMP
NAAT
TMA

ชม.

การกกัตวั
03
ระยะการกกัตวัขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการเดินทาง
และประวติัการฉีดวคัซีน  ผูเ้ดินทางจาก
ประเทศไทยไม่ตอ้งกกัตวั แต่ยงัตอ้งแสดง
เหตุผลความจาํเป็นในการเดินทาง 

ยกเวน้**ผูท้ี่ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบตาม
กาํหนดแลว้ไม่ตอ้งมีเหตุผลความจาํเป็นใน
การเดินทาง 

วคัซีนที่ไดร้บัตอ้งเป็นวคัซีนที่ไดร้บัการ
รบัรองใหใ้ชใ้น EU และไดร้บัครบโดสไม่เกิน
270 วนั

ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน



Proof of a NProof of a Negativeegative  
COVID-19 TestCOVID-19 Test

0101

Hrs.

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

Hrs.

BioNTech/Pfizer
Moderna
Janssen (2 doses)
AstraZeneca
Novavax
Comirnaty

Fully vaccinated either same 
vaccine or different vaccine

GERMANYGERMANY

Updated on 22/04/2022

Antigen Test

Children under 12 years old
Fully vaccinated before departure 
Passengers who got positive Covid-
19 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

Before Arrival

Before Deparature from 
the first embakation point

PCR
RT-PCR
LAMP
RT-LAMP
NAAT
TMA

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.  

Covid Testing
Exemption

02

Quarantine
03

Vaccine Certificate
04

Official Info
05

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 

 

Unvaccinated



ชม.

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

HONG KONGHONG KONG
--

CHINACHINA  

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 05/02/2022

ผูเ้ดินทางทกุคนตอ้งมี
ผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง

หลกัฐานการจองหอ้งพัก
เพ่ือกกัตวั 14 คนื

*ในโรงแรมทีร่ฐับาลรบัรอง

กรอก Health Declaration Form 
ออนไลนภ์ายใน 48 ชม. ก่อนเดินทางถงึ
หลกัฐานการฉีดวคัซีนครบถว้น

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

วคัซีนทีไ่ดร้บัการรองรบั
ไมน่อ้ยกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง

RT-PCR 

แบบฟอรม์ 
03

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

การกกัตวั
04

ก่อนเดินทาง

เอกสารรบัรอง
การฉีดวคัซีน

05

*มเีอกสารรบัรองมาตรฐานหอ้งแลปทีเ่ป็น
ISO 15189 หรือไดร้บัการรบัรองจากรฐับาล



Hrs.

Proof of a Negative
 COVID-19 Test

01

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

HONG KONGHONG KONG
--

CHINACHINA  

Updated on 05/02/2022

Confirmation of room reservation in
a designated quarantine hotels for 

14 nights

Submit Health Declaration Form 
online within 48 hrs. before arrival 

Hold recognised vaccination 
record at least 14 days 

prior to arrival 

RT-PCR 

Entry Form
03

Official Info 
06

Covid Testing 
Exemption  

02

Quarantine
04

Before departure

Vaccine Certificate
05

*Documentary proofs that 
laboratory is ISO 15189 accredited 

or government recognised 

All travelers must have 
negative RT-PCR test results

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.  



ผลตรวจโควิด 
01

การกกัตวั
04

กรอก Self-Declaration Form (SDF) 
และ upload เอกสาร

ติดต ั�งแอปพลิเคชนั 
      ตามหวัขอ้ 01 ก่อนเดินทาง 

      Aarogya Setu

COVID-19 CRISPR
RT-LAMP
RT-PCR

ชม.

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

INDIAINDIA วคัซีน Covid-19 
ทกุชนิด ครบโดส

จากประเทศที่
รฐับาลอินเดีย

รบัรอง 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 08/03/2022 

เด็กอายุตํ่ากว่า  5 ปี 
ผูไ้ดร้บัวคัซีนครบอย่างนอ้ย 15 วนั

สงัเกตอาการตนเอง 14 วนั
หากมอีาการของโรคโควิด 19 

ใหแ้ยกตวัทนัท ีและติดต่อ
สถานพยาบาลทีไ่กลท้ีสุ่ด

หรือ โทร 1075 
 

 SDF
และ upload 

เอกสาร

สาธารณสุข 
อินเดีย

ยกเวน้ผลตรวจโควิด
02

แบบฟอรม์
03

ขอ้มูลอา้งอิง
06

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05

ก่อนเดินทาง
ตอ้งมีเอกสาร และ 

upload ดว้ย



Hrs.

Proof of a Negative 
 COVID-19 Test

01

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

      Aarogya Setu

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

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

Updated on 08/03/2022 

Children under 5 years old 
Fully vaccinated at least 15 days

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

 SDF
and

documents

Ministry of 
Health

Covid Testing 
Exemption

02

Entry Form
03

Official Info
06

Quarantine
04

Vaccine Certificate
05

Before Departure
(Printed and upload) 

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.  

Covid-19 CRISPR
RT-LAMP
RT-PCR



ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

หลกัฐานการจองหอ้งพักสาํหรบักกัตวั 
(สาํหรบัผูฉี้ดวคัซีนไมค่รบโดส)
ประกนัสุขภาพครอบคลุมโควิด วงเงิน
25,000 USD 
ติดต ั�งแอปพลิเคชนั PeduliLindungi

      และกรอก E-HAC (Electronic
      Health Awareness) 

INDONESIAINDONESIA

การกกัตวั
03

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18/05/2022

ยกเวน้การกกัตวัสาํหรบัผูฉี้ดวคัซีนครบ 
โดส ก่อนเดินทาง 14 วนั
5 วนั สาํหรบัผูฉี้ดวคัซีนไมค่รบโดส
เด็กอายุ < 18 ปี การกกัตวัใชเ้กณฑเ์ดียว 
กบัผูป้กครอง 

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
02

ขอ้มูลอา้งอิง 
05

ผลตรวจโควิด 
01

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

04

เอกสารรบัรองการฉีด
วคัซีนครบโดส 14 วนั

ก่อนเดินทาง 
(ใชเ้อกสารดิจิตลัได)้  

 

ยกเลิกผลตรวจ PCR
ก่อนเดินทาง 



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) 

Proof of a NegativeProof of a Negative  
COVID-19 TestCOVID-19 Test

0101

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

INDONESIAINDONESIA

Quarantine
03

Updated on 18/05/2022

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

Entry Form
02

Official info
05

Vaccine Certificate
04

Vaccine certificate
 (physical or digital) 

that have been received  
at least 14 days 

before departure 

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



ชม.

เอกสาร Inspection Certificate 

เซ็นหนงัสือสญัญาเมือ่ถงึญ่ีปุ� น 
(Written Pledge)  
Quarantine Questionair
Health card

      (72 ชม. ก่อนเดินทาง) 

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

JAPANJAPAN

การกกัตวั
04

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1/03/2022

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

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

COCOA
MySOS (Health and 
location monitoring) 

3 วนั

แอปพลิเคชนั 
05

ก่อนเดินทาง
เก็บตวัอย่างดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่งดงันี ้
- Nasopharyngeal swab
- Oropharyngeal swab 
- Saliva swab 

แบบฟอรม์ 
03

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

ผลตรวจโควิด 
01

ผูเ้ดินทางทกุคนตอ้งมผีล
ตรวจโควิดก่อนเดินทาง

 เมือ่เดินทางถงึติดต ั�ง
แอปพลิเคชั�น



Fill Inspection Certificate 

Written Pledge
Quarantine Questionair
Health card

     (72 hrs. before departure)

Official Info
06

Proof of a NegativeProof of a Negative  
COVID-19 TestCOVID-19 Test

0101

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

Hrs.

JAPANJAPAN

Quarantine 
04

Updated on 1/03/2022

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

COCOA
MySOS (Health and location 
monitoring)

3 days 

Application
05

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

Entry Form
03

Install the following 
applications upon arrivalTravel 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.  

All travelers 
must have negative 
RT-PCR test results

Covid Testing 
Exemption

02



รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

ผูโ้ดยสารทีเ่ดินทางภายใตเ้ง่ือนไข VTL 
 ไมต่อ้งกกัตวั

กกัตวั 5 วนัสาํหรบัผูไ้มไ่ดฉี้ดวคัซีน หรือ 
ฉีดไมค่รบ 

Pfizer  
Moderna
AstraZeneca
Covaxin
Covidshield
Novavax
Sputnik
Sinovac
Sinopharm
J&J 

14 วนัก่อนเดินทาง

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 01/05/2022

เด็กอายุนอ้ยกว่า 6 ปี

ติดต ั�งแอปพลิเคชนั

กรอกขอ้มลูใน
Mysafetravel ออนไลน์

จองและชาํระเงินล่วงหนา้
ก่อนเดินทางเพ่ือตรวจ
RTK เมือ่เดินทางถงึ

ประกนัคา่รกัษาพยาบาล
วงเงินไมน่อ้ยกว่า
20,000 USD

      MySehjahtera และ  
      กรอกฟอรม์ Pre-
      Departure ในหวัขอ้ 
      Traveller ก่อนเดินทาง

ยกเวน้ผลตรวจโควิด
02

แบบฟอรม์
03

การกกัตวั
04

ขอ้มูลอา้งอิง
06

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05
MALAYSIAMALAYSIA

RT-PCR

สําหรับผู้เดินทางจากไทยในโครงการ 
VACCINATED TRAVEL LANE (VTL)

โดยอยู่ในประเทศไทยหรือมาเลเชีย
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง

ก่อนการเดินทาง

ผูไ้ดร้บัวคัซีนครบโดส
และมีหลกัฐานว่าหาย
ป� วยจากโควิดมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 6 วนั แต่ไม่
เกิน 60 วนั

วัน

ผูโ้ดยสารท ั�วไป

RTK-Ag (ATK)



Proof of a Negative 
COVID-19 Test
 

01

Days before departure

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

Updated on  01/05/2022

Children under 6 years  

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

 Complete
“MySafeTravel” online 

Pre-register before
departure for the 

Medical insurance
with minimum value
of USD 20,000.

      on-arrival RTK test 
 

Covid Testing Exemption
02

Entry Form
03

Official Info 
06

Vaccine Certificate
05

MALAYSIAMALAYSIA

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.  

General 
passenger

Quarantine 
04

For travelers under the 
VACCINATED TRAVEL LANE (VTL)

who have stayed in Thailand in the last 
14 days before departing for Malaysia

Fully vaccinated
travellers who have
recently recovered

from COVID-19 within
6 to 60 days

RT-PCR RTK-Ag (ATK)

Not apply to travellers under VTL 

5 days quarantine for partially 
vaccinated or unvaccinated 

Pfizer  
Moderna
AstraZeneca
Covaxin
Covidshield
Novavax
Sputnik
Sinovac
Sinopharm
J&J 

14 days before arrival  



ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

NORWAYNORWAY
ยกเลิก

การกกัตวั
03

ยกเลิกการกกัตวั 
ยกเลิกการตรวจ Rapid Antigen 

      เมื่อเดินทางถงึนอรเ์วย์

ยกเลิกการลงทะเบียน
ก่อนเดินทางตั�งแต่ 
12 กุมภาพันธ ์2565

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
02

ขอ้มูลอา้งอิง 
05

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

04

ยกเลิกการใชผ้ลตรวจก่อนเดินทาง
ตั�งแต่ 12 กุมภาพันธ ์2565

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 05/04/2022



Proof of a Negative 
COVID-19 test 

01

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

NORWAYNORWAY

Quarantine 
03

Updated on 05/04/2022

N/A 

N/A 

Entry Form 
02

Official Info 
05

Vaccine Certificate
04

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.  

Not required 



ผลตรวจโควิด 
01

RT-PCR 

ชม.

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

PAKISTANPAKISTAN

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

การกกัตวั
04

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16/03/2022

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
03

ผูม้เีอกสารยืนยนัการรบัวคัซีน 
ครบโดส
ผูม้อีายุ < 12 ปี 

** ผูโ้ดยสารอาจตอ้งไดร้บัการตรวจ 
rapid antigen test เมือ่เดินทางมา
ถงึ

ดาวนโ์หลด "Pass Track App" กรอก 
รายละเอียดส่วนบุคคลและ "พิมพ์" 
เอกสารเพ่ือนาํมาแสดง
ยกเวน้เด็ก < 12 ปี 

ทกุคนตอ้งมเีอกสาร
การฉีดวคัซีนครบโดส

 ยกเวน้

กกัตวัทีบ่า้นสูงสุดถงึ 10 วนั 

ผูโ้ดยสาร < 18 ปี 

ผูโ้ดยสาร < 12 ปี 

      (ถงึ 30 เม.ย 65)
 

      (เร่ิมใช ้ 1 พ.ค.65)

ก่อนเดินทาง

ยงัไมไ่ดฉี้ดวคัซีน 

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05



Entry Form
03

Hrs.

Proof of a Negative 
COVID-19 test 

01

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

PAKISTANPAKISTAN

Quarantine
04

Updated on 16/03/2022

Official Info
06

RT-PCR 

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

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

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

Passenger < 18 years 

Passenger < 12 years 

Passenger must have a fully 
Covid -19 vaccination
 certificate.
 
This does not apply to 

     (until 30 Apr 22)

     (effective 1 May 22)

Home quarantine for up to 
10 days

Vaccine Certificate
05

Before departure 

Unvaccinated

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.  

Covid Testing 
Exemption 

02



ชม.
หรือ

ชม.

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
กรมอนามยั ประเทศฟิลิปปินส ์
(VaxCertPH)
ใบรบัรองการฉีดวคัซีน 
อิเล็กทรอนิกส ์

ไดร้บัการรบัรองจาก : 

      ที่ออกใหโ้ดยรฐับาลประเทศนั�นๆ 

ฉีดวคัซีนมามากกว่า 14 วนันบัจากวนัที ่
เดินทางถงึฟิลิปปินส ์ ไดแ้ก่
      AstraZeneca (SK Bioscience),
      AstraZeneca (Vaxzevria),
      Covishield, Covaxin, Covovax,
      Janssen, Moderna (Spikevax),
      Nuvaxovid (Novavax), 
      Pfizer-BioNTech (Comirnaty),
      Sinopharm or Sinovac

PHILIPPINESPHILIPPINES

ยกเวน้ผลตรวจโควิด
02

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15/03/2022

ก่อนเดินทาง 
นบัจากประเทศตน้ทาง

เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี
สญัชาติฟิลิปปินสท์ี่ผลตรวจ Positive 
ภายใน 48 ชั�วโมง ตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์
ยืนยนัการรกัษาหายและไม่แพร่เชือ้ 
พรอ้มแสดงผลที่เคยตรวจเป็นโควิดที ่
มีอายุระหว่าง 10-30 วนั

 ขอ้มลูอา้งอิง
06

ลงทะเบียน One Health Pass ออนไลน ์ 
ติดต ั�งแอปพลิเคชนั TRAZE 
ประกนัการเดินทางครอบคลุมการรกัษา 
โควิด-19 วงเงิน USD 35,000

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ผลตรวจโควิด 
01

แบบฟอรม์
03

การกกัตวั
04

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05

RT-PCR Antigen test
7 วนั สงัเกตอาการดว้ยตนเอง

 5 วนั กกัตวัที่โรงแรม จนกว่าผลเป็นลบ 
 RT-PCR ในวนัที่ 5 
 กกัตวัต่อที่บา้น จนครบ 14 วนั 

สาํหรบัผูฉี้ดวคัซีนครบโดส     

สาํหรบัผูฉี้ดวคัซีนไม่ครบโดส หรือไม่ไดฉี้ด



Hrs. Hrs.

OR

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

AstraZeneca (SK Bioscience)

WHO International Certificate 
VaxCertPH
National digital certificate of
the foreign government which
has accepted VaxCertPH or
permitted by the IATF

Received vaccine for more than
14 days before arrival 

      AstraZeneca (Vaxzevria)
      Covishield, Covaxin, Covovax
      Janssen, Moderna (Spikevax)
      Nuvaxovid (Novavax)
      Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
      Sinopharm or Sinovac

Proof of Vaccination :  

PHILIPPINESPHILIPPINES

Updated on 15/03/2022 

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 

Official Info
06

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

Entry Form
03

Quarantine
04

Vaccine Certificate
05

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.  

Covid Testing 
Exemption 

02

Test result prior to departure 
from the country of origin 

Antigen Test 7 Days > Self-monitoring

5 Days > Facility-based quarantine 
until the results is negative
RT-PCR test on the 5th day
Home quarantine until the 14th day 

Fully Vaccinated

Unvaccinated, Partially Vaccinated  

https://vaxcert.doh.gov.ph/
https://www.philippineairlines.com/en/ph/home/covid-19/ArrivingInThePH/ArrivalGuideForFully-VaccinatedTravelersInoculatedInthePhilippines


ชม.

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

Pfizer/BioNTech
Moderna 
AstraZeneca
Covishield
Janssen*
Sinopharm
Sinovac
Covaxin
Novavax

SINGAPORESINGAPORE

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 26/04/2022 

PCR Test
Antigen Rapid Test 

 เด็กอายุตํ่ากว่า 13 ปี
 ผูท้ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซีนครบถว้น
 ผูท้ีม่เีอกสารรบัรองการหายป� วยจาก        
COVID-19 (ระหว่าง 7-90 วนั ก่อนการ
เดินทาง) และ ตอ้งมเีอกสารรบัรองการ
ฉีดวคัซีนครบถว้น 

ยกเวน้การกกัตวัสาํหรบัผูท้ี่ฉีดวคัซีนครบโดส
ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั โดยตอ้งมีเอกสารอย่างใด
อย่างหนึ่งมายืนยนัไดแ้ก่
-  เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีน
-  Vaccine Status on Health Hub App 
   หรือ Trace Together App
-  Email SGAC ยืนยนัผลการฉีดวคัซีนครบ
** ยกเวน้เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี และ เด็กอายุ
    ตํ่ากว่า 18 ปีที่ถือ Long Term Pass

กรอก SGAC - 
Singapore Arrival 
Card
** ยกเวน้ผูโ้ดยสาร 
transit

*1 Dose

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั แบบฟอรม์ 

03

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

ผลตรวจโควิด 
01

การกกัตวั
04

ก่อนเดินทาง

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

05

ตรวจโดยเจา้หนา้ทีท่างการแพทยแ์ละ
ผลตรวจพิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน ั�น 



Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

HRS

Pfizer/BioNTech
Moderna 
AstraZeneca
Covishield
Janssen*
Sinopharm
Sinovac
Covaxin
Novavax

SINGAPORESINGAPORE

Updated on 26/04/2022 

PCR Test
Antigen Rapid Test 

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  

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 

*1 Dose

Entry Form 
03

Official Info
06

Quarantine
04

Before 
Departure

Vaccine Certificate
05

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.  

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

Covid Testing 
Exemption 

02

Complete SGAC- 
Singapore Arrival 
Card 
**except for 
transit passenger



ชม.

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

SOUTH KOREASOUTH KOREA Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Janssen
Sinopharm/Sinovac
Covishild

การกกัตวั
04

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25/05/2022

มี Quarantine Exemption Certificate
เด็กอายุ < 6 ปี และตอ้งเดินทางกบั

ผูเ้ดินทางสญัชาติเกาหลี หากติดโควิด 
ตอ้งมีเอกสารยืนยนัผลตรวจเป็นบวกมา 
แลว้มากกว่า 10 วนั แต่ไม่เกิน 40 วนั 
ก่อนการเดินทาง

      ผูป้กครองที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบ

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
03

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน 

05

ตอ้งไดร้บัวคัซีนครบโดสมากกว่า 
14 วนัแต่ไมเ่กิน 180 วนั 
(ฉีดไขวไ้ด)้

ลงทะเบียน Q-code 
ก่อนเดินทางเพ่ือ 
ยกเวน้การกกัตวั

ผูเ้ดินทางจากไทย
ตอ้งกรอกขอ้มลูผ่าน 
K-ETA ก่อนเดินทาง

 

จากประเทศตน้ทาง
หากมกีาร transit

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

            
จากประเทศตน้ทาง
หากมกีาร transit

: Rapid Antigen Test

ชม.



Hrs.

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

Register Q-Code 
before departure 

for quarantine 
exemption 

SOUTH KOREASOUTH KOREA
Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Janssen
Sinopharm/Sinovac
Covishild

Updated on 25/05/2022

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

 

Before Departure
from the first
embarkation
point

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

Fully vaccinated either 
same vaccine or different 
vaccine at least 14 days and at 
most 180 days  

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.  

Covid Testing 
Exemption 

02

Entry Form
03

Quarantine
04

Vaccine Certificate
05

Official Info
06Travellers from 

Thailand must
Register K-ETA 

before departure 

Hrs.

            Before Departure
from the first
embarkation point

: Rapid Antigen Test



ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

      ยกเลิก     

SWEDENSWEDEN

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 01/04/2022

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

เง่ือนไขการเดินทาง
02

การกกัตวั
03

ขอ้มูลอา้งอิง
05

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

04

ไมต่อ้งแสดงผลตรวจโควิด ไมต่อ้งกกัตวั

มเีอกสารการเดินทางเขา้
ประเทศสวีเดนตามที่

ทางการสวีเดนกาํหนด 



Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

SWEDENSWEDEN

Updated on  01/04/2022

N/A

 Travel 
Restrictions 

02

Quarantine
03

Official Info
05

Vaccine Certificate
04

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

Present a valid 
identification

Not Required



แบบฟอรม์ 
03

ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

SWITZERLANDSWITZERLAND

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25/02/2022

ไมต่อ้งกกัตวั

ไมต่อ้งกรอก Entry Form

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ไมต่อ้งแสดงผลตรวจโควิด 

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

การกกัตวั
04

ตรวจสอบเง่ือนไข
ก่อนเดินทาง

02
วคัซีนทีร่บัรอง  
05

Pfizer/BioNTech
Moderna
AstraZeneca
Covishield™
Janssen /J&J
Sinopharm
Sinovac
COVAXIN®
Novavax

• ฉีดไขวไ้ด ้
• ฉีดวคัซีนครบแลว้ไมเ่กิน 270 วนั 
• J&J ไมเ่กิน 270 วนัหลงัจากฉีด 
  วคัซีนแลว้ 22 วนั

*ยกเวน้เด็กอายุ < 18 ปีเดินทางพรอ้ม
ผูป้กครองท่ีฉีดวคัซีนครบแลว้



Entry Form
03

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

Vaccine Certificate
05

SWITZERLANDSWITZERLAND

Updated on 25/02/2022

N/A

N/A

Not Required

Official Info
06

Quarantine
04

Check before traveling  
"Travel Check"  

02
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

*except children under 18 traveling 
with fully vaccinated parent 

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.  



ผลตรวจโควิด
01 

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

วัน PCR
LAMP
RT-PCR 
RNA
RT-LAMP
NAAT

TAIWANTAIWAN  
--  

CHINACHINA

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 09/05/2022

สญัชาติไตห้วนั
ผูถื้อบตัรต่างดา้ว ARC และไดร้บั 

ผูท้ีม่ใีบรบัรอง CECC
ผูป้� วยฉุกเฉิน
เด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี 

      Re-entry วีซ่า 

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02 

ขอ้มลูอา้งอิง
06

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

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

ก่อนเดินทาง 
ผลตรวจตวัจริง 
หรือไฟลดิ์จิตลั

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

05

*ฝ� าฝืนปรบั 10,000 - 150,000 NTD

แบบฟอรม์
03

การกกัตวั
04

กรอกแบบฟอรม์เขา้ประเทศกรอกแบบฟอรม์เขา้ประเทศ  
ก่อนเดินทาง 48 ชม.ก่อนเดินทาง 48 ชม.

กกัตวั 7 วนั

ก่อนการเดินทาง



Proof of a Negative 
Covid-19 Test 

01

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

PCR
LAMP
RT-PCR 
RNA
RT-LAMP
NAAT

TAIWANTAIWAN  
--  

CHINACHINA

Updated on 09/05/2022

Covid Testing 
Exemption 

02

Official Info
06

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

Before departure
The original test result or 
digital copy is applicable

Vaccine Certificate
05

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

Entry Form
03

Quarantine
04

Completed withinCompleted within
48 hrs before48 hrs before

arrivalarrival

7 days

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.  

Taiwanese Nationality
Foreign ARC cardholders with 

People with CECC certificates
Emergency patient
Children < 6 years 

      re-entry permit 

Days before departure



ผลตรวจโควิด 
 

01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

 ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซีนครบถว้น
- ยกเลิกการกกัตวั

ผูท้ีร่บัวคัซีนไมค่รบถว้น 
-  AQ กกัตวั 5 วนั และรบัการตรวจ 
PCR ในวนัที ่4-5 ณ ทีก่กัตวั 
- กรณีมผีลตรวจ PCR เป็นลบภายใน 72
ชม. ก่อนเดินทาง > ยกเวน้การกกัตวั

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

THAILANDTHAILAND

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 01/05/2022

Thailand Pass
   (ลงทะเบียนก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วนั
   และตอ้งรอจนกว่าจะไดร้บั QR code)

*1 Doseรายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

แบบฟอรม์ 
02

ขอ้มลูอา้งอิง 
05

การกกัตวั
03

เอกสารรบัรอง
การฉีดวคัซีน

04

ยกเลิกผลตรวจ
ก่อนเดินทาง



Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

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

 Fully vaccinated 
- Canceled quarantine  

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 

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

THAILANDTHAILAND

Updated on 01/05/2022

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

*1 Dose

Entry form
02

Official Info
05

Quarantine 
03

Vaccine Certificate
04

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.  

N/A
Before departure



วนั1
ผลตรวจโควิด 
01

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

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

Pfizer/BioNTech 
Moderna
AstraZeneca
Janssen/J&J* 
BIBP/Sinopharm
Sinovac 
COVAXIN®
Novavax/Covavax
Covishield

หลักฐานการฉีดวคัซนี เฉพาะ 
non citizen / non-immigrant  U.S.A.U.S.A.

การกกัตวั
04

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 02/02/2022

เด็กอายุ < 2 ปี 
ผูท้ีห่ายป� วยโรคโควิด ตอ้งมหีลกัฐาน 
การหายป� วยจากโควิด ใน 90 วนั

      ทีผ่่านมา

ถา้ไดว้คัซีนยงัไมค่รบใหก้กัตวัในทีพั่ก 
7 วนั

ถา้ไดว้คัซีนครบ หรือหายป� วยจากโรค 
โควิดใน 90 วนัทีผ่่านมาไมต่อ้งกกัตวั 
แต่ใหเ้ฝ� าสงัเกตอาการถงึวนัที ่10

กรอก Attestation Form 
และส่งคนืใหส้ายการบินก่อนขึน้เคร่ือง

*1 Dose

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน 
หรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทาง 

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ 
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

 * ถา้เร่ิมมอีาการใหแ้ยกตวั และตรวจหาเชือ้ทนัท ี*

ยกเวน้ผลตรวจโควิด 
02

แบบฟอรม์ 
03

ขอ้มูลอา้งอิง 
06

ก่อนเดินทาง

เอกสารรบัรอง
การฉีดวคัซีน

05



Quarantine
04

Not fully vaccinated 

Fully vaccinated or recovered from 
COVID-19 in the past 90 days. 

  Stay home or self-quarantine for 
  a full 7 days and self-monitor for   
  COVID-19 symptoms until day 10

  No need to self-quarantine but 
  self-monitor for COVID-19 symptoms 
  is needed until day 10.

Proof of a Negative 
COVID-19 Test

01

day1

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

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

Pfizer/BioNTech 
Moderna
AstraZeneca
Janssen/J&J* 
BIBP/Sinopharm
Sinovac 
COVAXIN®
Novavax/Covavax
Covishield

Requirement for 
non citizen / non-immigrant

   U.S.A.U.S.A.

Updated on 02/02/2022

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

Attestation Form must be  filled in
and must be provided to 

the airline prior to boarding 

*1 Dose

*Isolate and get tested if symptoms develop 
 

Covid Testing Exemption 
02

Entry Form
03

Official Info
06

Before departure

Vaccine Certificate
05

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.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fquarantine.html#anchor_1633109391123


ผลตรวจสาํหรบัผลตรวจสาํหรบั
ผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนไม่ครบผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ

0101

ผูโ้ดยสารตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือ 
หนา้กากผา้ ตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน

UNITEDUNITED
KINGDOMKINGDOM

แบบฟอรม์แบบฟอรม์
0202

การกกัตวัการกกัตวั
0303

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16/03/2022ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16/03/2022

ยกเลิกยกเลิก

ขอ้มูลอา้งอิงขอ้มูลอา้งอิง
0505

รายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลารายละเอียดเง่ือนไขมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
ขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่านขอใหท่้านศกึษาขอ้มูลประเทศท่ีจะเดินทางผ่าน  
หรือเป็นจุดหมายปลายทางหรือเป็นจุดหมายปลายทางก่อนการเดินทางก่อนการเดินทาง  

บริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบบริษทั การบินไทย ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบ  
หากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงัหากขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั

เอกสารรบัรอง 
การฉีดวคัซีน

04

ยกเลิก

ยกเลิก ยกเลิก



Proof of a NegativeProof of a Negative  
COVID-19 TestCOVID-19 Test

0101

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

UNITEDUNITED
KINGDOMKINGDOM

  Entry FormEntry Form  
0202

QuarantineQuarantine
0303

Updated onUpdated on    16/03/202216/03/2022  

Official InfoOfficial Info
0505

Proof of 
Vaccines

04

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.  

Not requiredN/A

N/ANot required


