
 

 

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH XUẤT NHẬP CẢNH VÀO THÁI LAN  

 

Cập nhật ngày 16/03/2022 

Kính gửi: Quý Đại lý, 

Bamboo Airways (BAV) gửi thông báo tới Quý Đại lý về quy định xuất nhập cảnh vào Thái Lan nội 

dung chi tiết như sau:  

 Du khách sẽ được phép nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần kiểm dịch dựa trên tình trạng tiêm 

chủng và quốc gia khởi hành của du khách. 

Hành khách phải có mã QR Thẻ thông hành Thái Lan lấy tại https://tp.consular.go.th 

Hành khách nên lên kế hoạch trước và đăng ký Thẻ thông hành thái lan ít nhất 7 ngày trước khi khởi 

hành. Hệ thống Thẻ thông hành Thái Lan sẽ không cho phép đăng ký trước ngày khởi hành ít hơn 2 

ngày. 

Công dân Thái Lan và công dân nước ngoài, kể cả khách đi ngắn ngày, có thể nhập cảnh vào Thái Lan 

theo một trong ba chương trình sau: 

Test & Go Chương trình Sandbox Chương trình cách ly 

Điều kiện: 

1) Khởi hành từ bất kỳ 

các quốc gia/ vùng 

lãnh thổ trong danh 

sách các quốc gia / 

vùng lãnh thổ đủ điều 

kiện. 

2) Miễn cách ly sau 

khi xét nghiệm âm 

tính với COVID-19 

(RT-PCR) sau khi đến 

Thái Lan. 

3) Tiêm phòng 

COVID-19 đầy đủ 

không ít hơn 14 ngày 

trước khi đi du lịch. 

4) Đặt phòng tại khách 

sạn SHA Extra + hoặc 

AQ đã được phê duyệt 

cho ngày đầu (Ngày 

1). 

Điều kiện: 

1) Khởi hành từ bất kỳ 

các quốc gia/ vùng 

lãnh thổ.  Ở trong khu 

vực chương trình 

Sandbox trong 7 ngày 

và sau đó sẽ có thể đi 

du lịch ở Thái Lan 

(xem danh sách các 

khu vực Sandbox) 

2) Tiêm phòng 

COVID-19 đầy đủ 

không ít hơn 14 ngày 

trước khi đi du lịch. 

3) Đặt phòng trong 7 

ngày tại khách sạn 

SHA Extra + hoặc AQ 

đã được phê duyệt 

4) Nhận kết quả xét 

nghiệm COVID-19 âm 

tính (RT-PCR), được 

Điều kiện: 

1) Travellers from any 

country / territory. 

Khởi hành từ bất kỳ các 

quốc gia/ vùng lãnh 

thổ. Ở trong vùng cách 

ly 7/10/14 ngày và sẽ 

có thể đi du lịch Thái 

Lan sau đó 

2) Không yêu tiêm 

chủng đầy đủ theo 

chương trình này 

3) Đặt phòng trong 

7/10/14 ngày tại khách 

sạn cách li AQ đã được 

phê duyệt 

4) Nhận kết quả xét 

nghiệm COVID-19 âm 

tính (RT-PCR), được 

cấp trong vòng 72 giờ 

trước khi khởi hành 

https://tp.consular.go.th/


 

 

5) Nhận kết quả xét 

nghiệm COVID-19 

âm tính (RT-PCR), 

được cấp trong vòng 

72 giờ trước khi khởi 

hành. 

6) Kết quả RT-PCR 

phải âm tính hoặc 

không được phát hiện 

7) Nếu kết quả RT-

PCR dương tính hoặc 

được phát hiện, hành 

khách cần phải có giấy 

chứng nhận y tế hoặc 

bằng chứng phục hồi 

có chữ ký cho biết 

ngày phát hiện đầu 

tiên ít nhất 14 ngày 

nhưng ít hơn 90 ngày 

trước khi đi du lịch. 

cấp trong vòng 72 giờ 

trước khi khởi hành. 

5) Kết quả RT-PCR 

phải âm tính hoặc 

không được phát hiện 

6) Nếu kết quả RT-

PCR dương tính hoặc 

được phát hiện, hành 

khách cần phải có giấy 

chứng nhận y tế hoặc 

bằng chứng phục hồi 

có chữ ký cho biết 

ngày phát hiện đầu tiên 

ít nhất 14 ngày nhưng 

ít hơn 90 ngày trước 

khi đi du lịch. 

(ngoại trừ công dân 

Thái Lan) 

5) Kết quả RT-PCR 

phải âm tính hoặc 

không được phát hiện 

6) Nếu kết quả RT-

PCR dương tính hoặc 

được phát hiện, hành 

khách cần phải có giấy 

chứng nhận y tế hoặc 

bằng chứng phục hồi 

có chữ ký cho biết ngày 

phát hiện đầu tiên ít 

nhất 14 ngày nhưng ít 

hơn 90 ngày trước khi 

đi du lịch. 

Giấy tờ yêu cầu 

1) Hộ chiếu và Visa 

Thái Lan (nếu cần) 

2) Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

3) Xác nhận đặt phòng 

khách sạn AQ / SHA 

Extra + đã thanh toán 

Ngày đầu (Ngày 1) và 

đặt phòng phải bao 

gồm phí cho 1 lần xét 

nghiệm RT-PCR, 1 bộ 

dụng cụ tự kiểm tra 

ATK và đưa đón sân 

bay) 

4) Bảo hiểm với tối 

thiểu 20.000 USD 

(không bắt buộc đối 

với công dân Thái Lan 

/ cư dân nước ngoài tại 

Thái Lan có thể sử 

Giấy tờ yêu cầu 

1) Hộ chiếu 

2) Visa Thái Lan (nếu 

cần) 

3) Chứng nhận tiêm 

chủng 

4) Xác nhận đặt phòng 

khách sạn AQ / SHA 

Extra + đã thanh toán 7 

ngày lưu trú (đặt 

phòng phải bao gồm 

phí cho 1 lần xét 

nghiệm RT-PCR, 1 bộ 

dụng cụ tự kiểm tra 

ATK và đưa đón sân 

bay). 

5) Bảo hiểm với tối 

thiểu 20.000 USD 

(không bắt buộc đối 

với công dân Thái Lan 

Giấy tờ yêu cầu 

1) Hộ chiếu 

2) Visa Thái Lan (nếu 

cần) 

3) Chứng nhận tiêm 

chủng 

4) Xác nhận đặt phòng 

khách sạn AQ (đã 

thanh toán đủ hoặc ít 

nhất 15,000 THB/ đặt 

cọc 500 USD (đặt 

phòng phải bao gồm 

phí cho 2 lần xét 

nghiệm RT-PCR cho 

7/10 ngày cách li hoặc 

3 lần xét nghiệm RT-

PCR cho 14 ngày cách 

li) 

5) Bảo hiểm với tối 

thiểu 20.000 USD 



 

 

dụng an sinh xã hội 

hoặc giấy chứng nhận 

từ chủ sở hữu lao 

động) 

/ cư dân nước ngoài tại 

Thái Lan có thể sử 

dụng an sinh xã hội 

hoặc giấy chứng nhận 

từ chủ sở hữu lao động. 

(không bắt buộc đối với 

công dân Thái Lan / cư 

dân nước ngoài tại Thái 

Lan có thể sử dụng an 

sinh xã hội hoặc giấy 

chứng nhận từ chủ sở 

hữu lao động. 

1. Kiểm tra chỗ ở tại: 

SHA Extra+: Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) (thailandsha.com) 

AQ: hsscovid.com 

Chi tiết vui lòng tham khảo: Thailand Pass Registration System (for air travel only) (consular.go.th) 

2. Cho trẻ em: 

a. Trẻ em dưới 6 tuổi 

Không cần tiêm phòng nhưng phải đi cùng cha mẹ / người giám hộ hợp pháp 

Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 RT-PCR khi đến 

Khi đến Thái Lan, trẻ em có thể trải qua bài xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật xét nghiệm nước 

bọt. 

b. Trẻ em từ 6 – 11 tuổi: 

Không cần tiêm phòng nhưng phải đi cùng cha mẹ / người giám hộ hợp pháp 

Xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 RT-PCR (được cấp trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành) 

khi đến nhận phòng. 

c. Trẻ em từ 12 – 17 tuổi: 

 Xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 RT-PCR (được cấp trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành) 

khi đến 

Có thể đi du lịch một mình nếu được tiêm 1 liều vắc xin COVID-19 không ít hơn 14 ngày trước khi đi 

du lịch 

 Nếu chưa tiêm phòng phải đi cùng bố mẹ 

d. Tất cả các nhóm tuổi có thể đi du lịch một mình (không có người đi kèm) nếu được tiêm chủng đầy 

đủ 

Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp tại https://consular.mfa.go.th/ để biết thêm thông tin 

Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý. 

Trân trọng thông báo và cảm ơn! 

https://web.thailandsha.com/shaextraplus
http://hsscovid.com/
https://tp.consular.go.th/en/plan
https://consular.mfa.go.th/

