**การเดินทางเข้าไทยทางด่านพรมแดนทางบก** (สถานะ ณ 1 เม.ย. 65)
ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้
(1) Test and Go ผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ จากมาเลเซียที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตาม
เกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test and Go ได้ทางด่านสะเดา หรือ ด่านวังประจัน โดยรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง ซึ่งรวมถึงค่าที่พักที่โรงแรม SHA Extra+/AQ ในวันที่เดินทางถึง (เป็นแพคเกจที่มีค่าที่พัก 1 วัน ค่า
ตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และค่าใช้จ่ายในการรับผู้เดินทางจากด่านไปยังโรงแรม) และเมื่อ
เดินทางถึงฝั่งไทย ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยรถที่โรงแรมจัดให้หรือรถส่วนตัว (โดยประสานกับโรงแรมในการรับส่ง) ไปเข้า
พักที่โรงแรมระหว่างรอผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อได้รับผลการตรวจเชื้อเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางออกจากโรงแรม
และเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว และต้องทาการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง (ATK) ในวันที่ 5-6
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะเข้าไทยในรูปแบบ Test and Go จะต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (ทางบก) ที่
https://land.tp.consular.go.th (ใช้เวลาพิจารณา 3 – 7 วัน) รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนการลงทะเบียนตาม
ลิงค์ https://bit.ly/3iUaT5y ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Extra+/AQ ได้จากเว็บไซต์ของระบบ Thailand
Pass ข้างต้น
เอกสารที่ต้องใช้แสดงที่ด่านพรมแดน ได้แก่ หนังสือเดินทาง และ Thailand Pass (หน้าที่มี QR code) ทั้งนี้ ยกเลิก
การตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยแล้ว
* ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไทยทางบกในรูปแบบ Test and Go สามารถนารถส่วนตัวผ่านด่านได้ (ทั้งรถที่จดทะเบียนไทย
และมาเลเซีย ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง) โดยบุคคลที่โดยสารในรถทุกคนต้องลงทะเบียนแบบ Test and Go ทั้งนี้
กรุณาแจ้งรายละเอียดการเดินทางต่อโรงแรมที่จะเข้าพักเพื่อประสานการเดินทางไปยังโรงแรมโดยตรงด้วย
(2) State Quarantine - SQ ผู้เดินทางชาวไทยยังสามารถเดินทางเข้าไทยโดยเข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐ
กาหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ โดยจะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านสะเดา ด่านสุไหงโก-ลก ด่านเบตง หรือ ด่านวัง
ประจัน เฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และเมื่อถึงไทยแล้วจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 และกัก
ตัว 5 วัน หรือตามจานวนวันและสถานที่ที่ฝ่ายควบคุมโรคระหว่างประเทศกาหนด
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าไทยในรูปแบบ SQ จะต้องลงทะเบียนขอใบรับรองการเดินทางทางบก (COE) ที่
https://dcaregistration.mfa.go.th/ ซึ่งจะต้องดาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
เอกสารที่ต้องใช้แสดงที่ด่านพรมแดน ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินที่ยังไม่หมดอายุ และหนังสือ
รับรองการเดินทาง (COE)
หากหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว กรุณาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่เพื่อทาเอกสารเดินทาง
ฉุกเฉินก่อน
* ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไทยทางบกในรูปแบบ SQ แล้ว แต่ประสงค์จะยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการเดินทาง สามารถแจ้ง
ขอยกเลิกการลงทะเบียน ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2Y9Z9kY จึงจะลงทะเบียนใหม่ได้
To enter Thailand via TEST AND GO scheme through Sadao Border Checkpoint (Thai nationals
and foreign travellers), register at https://land.tp.consular.go.th
Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1 Apri 2022)
More details on https://bit.ly/3iUaT5y
Note that private cars are now allowed to go through Sadao Border Checkpoint, subject to
relevant regulations.

**การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ** (สถานะ ณ 1 เม.ย. 65)
ผู้เดินทางสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางได้ ดังนี้
(1) Test and Go ผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติจากมาเลเซียทีไ่ ด้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตาม
เกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ Test and Go ทางอากาศได้ โดยจะต้องสารองที่พักที่โรงแรม SHA
Extra+/AQ (เป็นแพคเกจที่มีค่าที่พัก 1 วัน ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ค่าชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และค่าใช้จ่ายในการ
รับผู้เดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม) และเมื่อเดินทางถึงไทย ผู้เดินทางต้องเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรมที่จองไว้
โดยใช้บริการยานพาหนะรับ-ส่งที่โรงแรมจัดให้ เพื่อเข้าพักที่โรงแรมระหว่างรอผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งเมื่อได้รับผลการ
ตรวจเชื้อเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมและเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัว และต้องทาการตรวจหาเชื้อด้วย
ตนเอง (ATK) ในวันที่ 5-6
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะเข้าไทยในรูปแบบ Test and Go จะต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ที่
https://tp.consular.go.th (ใช้เวลาพิจารณา 3 – 7 วัน) รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการลงทะเบียนตามลิงค์
https://bit.ly/3iUaT5y ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อโรงแรม SHA Extra+/AQ ได้จากเว็บไซต์ของระบบ Thailand Pass
ข้างต้น
ทั้งนี้ ยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยแล้ว แต่ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บินด้วย
สาหรับผู้เดินทางที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ทั้งไทยและต่างชาติ
เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี
- ไม่จาเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
- เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้าลายได้
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี - ไม่จาเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
เด็กอายุ 12 – 17 ปี
- หากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยโดยลาพังได้
- หากไม่เคยได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
ทุกกลุ่มอายุ
- หากได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยลาพังได้
สาหรับผู้เดินทางทีเ่ คยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งไทยและต่างชาติ
- หากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กาหนดระยะเวลา โดย
จะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) มาพร้อมกับ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
- หากเป็นผู้ที่หายจากโรคโควิด -19 ภายใน 3 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่
รับรองว่าหายภายใน 3 เดือน แต่ไม่ต่ากว่า 14 วันก่อนเดินทาง
(2) AQ หรือ SANDBOX ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยี่ ังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ หรือฉีดครบ
แล้วแต่ยังไม่ถึง 14 วัน จะต้องกักตัว 5 วันที่โรงแรม AQ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย หรือเดินทางไปยังพื้นที่ SANDBOX
และจะต้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 5 วัน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะเข้าไทยในรูปแบบ AQ หรือ SANDBOX จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่
https://tp.consular.go.th (ใช้เวลาพิจารณา 3 – 7 วัน)
รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการลงทะเบียนตามลิงค์ https://bit.ly/3iUaT5y
ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อโรงแรม AQ / พื้นที่ Sandbox ได้ในเว็บไซต์ Thailand Pass ข้างต้น
English version:
https://kualalumpur.thaiembassy.org/en/page/99059visa?menu=5d75510d15e39c1e60004883

