
สถานะ ณ วนัที ่27 กนัยายน 2564 

 

ข้อมูลส ำหรับคนไทยทีจ่ะเดินทำงกลับประเทศไทย (กักตัวที ่AQ) 

 
***ไม่มีเที่ยวบินพิเศษ ผูโ้ดยสารตอ้งส ารองเที่ยวบินดว้ยตนเอง*** 
***ผูโ้ดยสารที่เดินทางถึงประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป  
    - กรณียงัไม่ไดร้บัวคัซีน หรือรบัวคัซีนยงัไม่ครบถว้น หรือไดร้บัวคัซีนโดสสดุทา้ย นอ้ยกว่า 14 วนัก่อน
เดินทางออกจากแคนาดา จะตอ้งเขา้รบัการกกักนัตวัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนั (รวมถึงกรณีผูเ้ยาวท์ี่อายนุอ้ย
กว่า 18 ปี ที่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีน จะตอ้งรบัการกกัตวัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 วนั หากผูป้กครองที่เดินทางพรอ้ม
กบัผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่ไดร้บัวคัซีนจะเขา้พกัรว่มกนัใน AQ ผูป้กครองจะตอ้งเขา้รบัการกกัตวัไม่นอ้ยกว่า 10 วนั
เช่นกนั) 
     - กรณีที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้นแลว้ (fully vaccinated – รบัวคัซีนครบอย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนวนัเดินทางออก
จากแคนาดา) อาจไดร้บัการพิจารณาใหเ้ขา้รบัการกกักนัตวัเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั  
     - ผูโ้ดยสารที่จะเดินทางถึงประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ไดร้บัอนมุติั COE ก่อนวนัที่ 28 กนัยายน 
2564 สามารถใช ้COE ฉบบัเดิมเดินทางได ้โดยไม่ตอ้งขอฉบบัใหม่ โดยด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
จะพิจารณาลดวนักกักนัตวัใหต้ามมาตรการสาธารณสขุในขณะนัน้ 
***รายชื่อวคัซีนที่ไดร้บัการรบัรอง 
- CoronaVac (Sinovac) (2 เข็ม) 
- AstraZeneca/ Covishield (2 เข็ม) 
- Pfizer-BioNTech/ Comirnaty (2 เข็ม) 
- Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็ม) 
- Moderna (2 เข็ม) 
- Sinopharm/ COVILO (2 เข็ม) 
- Sputnik V (2 เข็ม) 
*กรณีไดร้บัวคัซีนสองเข็ม ต่างบรษิัทผูผ้ลิต จะตอ้งมีระยะห่างรบัวคัซีนเข็มที่สองอย่างนอ้ยตามที่บรษิัทผูผ้ลิต
เข็มแรกก าหนด* 
 
***ผูโ้ดยสารที่เดินทางเขา้ประเทศไทย ไม่ตอ้งแสดงเอกสาร Fit to fly*** 



สถานะ ณ วนัที ่27 กนัยายน 2564 

***คนไทย (เดินทางเขา้ประเทศไทยดว้ยหนงัสือเดินทางไทย) หากไม่ไดเ้ขา้ Sandbox Programme ไม่ตอ้ง
แสดงผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการบินก าหนดใหม้ีผลตรวจโควิดก่อนขึน้เครื่อง ยงัจ าเป็นตอ้ง
แสดงผลดงักลา่ว*** 
***กรณีเขา้ Sandbox Programme โปรดดขูอ้มลูที่ http://www.thaiconsulatevancouver.ca/sandbox/ 
 

ขั้นตอนกำรเดินทำงกลับประเทศไทยส ำหรับคนไทย (ถือหนังสือเดินทำงไทย)  

1. ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชยท์ี่ท าการบินเขา้ประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx  

2. จองที่พกักกัตวัแบบ Alternative Quarantine (AQ) โดยดขูอ้มลู AQ ล่าสดุ ที่ http://www.hsscovid.com/ 

หรือ https://bit.ly/3556nel  

โดยผูท้ี่เดินทางเขา้ไทยทางท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ/ดอนเมือง สามารถใชบ้รกิาร AQ ในกรุงเทพมหานคร 

จงัหวดัชลบรุี ปราจีนบรุี และนครนายก ได ้

ผูท้ี่เดินทางเขา้ไทยทางท่าอากาศยานภเูก็ต สามารถใชบ้ริการ AQ ในจงัหวดัภเูก็ต และพงังา ได ้

ช่องทางส ารองหอ้งพกั ASQ/ ALQ สามารถส ารองโดยตรงกบัโรงแรม หรือผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้ 

https://asqthailand.com/  

https://asq.locanation.com/   

https://asq.ascendtravel.com/ 

https://www.agoda.com/quarantineth  

3. ขอรบัหนงัสือรบัรองการเดินทางกลบัประเทศไทย (Certificate of Entry: COE)  

    3.1 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน ์ที่ coethailand.mfa.go.th เท่านัน้ โดยแนบหนา้หนงัสือเดินทางไทย และ

หลกัฐานการรบัวคัซีน (หากมี) (โปรดแนบหลกัฐานการฉีดวคัซีน ที่ระบชุื่อของท่าน วนัเดือนปีเกิด ประเภท

วคัซีนที่ไดร้บั และวนัที่ไดร้บัวคัซีน เช่น เอกสารที่ออกจาก Health Gateway (ของรฐับรติิชโคลมัเบีย) หรือ My 

Health Alberta (ของรฐัแอลเบอรต์า) ไม่ใช่ QR Code) โดยสถานกงสลุใหญ่ฯ จะอนุมติัการลงทะเบียน (pre-

approve) ภายใน 3 วนัท าการ  
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     3.2 เมื่อไดร้บัอนมุติัการลงทะเบียนแลว้ ท่านจะตอ้งยืนยนัเดินทางในระบบ โดยระบเุที่ยวบินและวนัที่

เดินทาง (โปรดตรวจสอบ airline code ใหถ้กูตอ้ง) แนบหลกัฐานการส ารองบตัรโดยสารเครื่องบิน และ

หลกัฐานยืนยนัการจอง AQ (ตอ้งแนบหลกัฐานยืนยนัการช าระเงิน ซึ่งจ่ายค่าที่พกัเต็มจ านวน หรือ จ่ายมดัจ า

ไม่นอ้ยกว่า 1,000 USD หรือ 30,000 บาท และตอ้งระบุว่าเป็นการจองแบบ AQ Package (รวมค่ารถรบัสง่ 

ค่าอาหาร 3 มือ้ และค่าตรวจโควิด 3 ครัง้) และระบุวนัเขา้พกัตามมาตรการดา้นสาธารณสขุ) 

     3.3 สถานกงสลุใหญ่ฯ จะอนมุติั COE ใหท้่านภายใน 3 วนัท าการ หลงัจากที่ไดร้บัเอกสารถกูตอ้งครบถว้น

แลว้ 

      3.4 กรณีที่ท่านไดร้บัอนุมติั COE แลว้ แต่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง (เที่ยวบิน ที่พกักกัตวั) 

โปรดสง่อีเมลโ์ดยแจง้ชื่อผูโ้ดยสาร และรหสั 6 หลกั ที่ออกจากระบบ ไปที่ 

coethai@thaiconsulatevancouver.ca เพื่อแกไ้ขสถานะค ารอ้งในระบบใหท้่านสามารถแกไ้ขขอ้มลูได ้

4. ดาวนโ์หลดแอป ThailandPlus ลงในอปุกรณม์ือถือและลงทะเบียนลว่งหนา้ก่อนเดินทางออกประเทศตน้

ทาง โดยใชข้อ้มลูจากเลขที่ COE และรหสั 6 หลกั ดรูายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://thailandplus.in.th/en/  

5. กรอกแบบฟอรม์ ต. 8 โดยดาวนโ์หลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ  

 

- กรณีที่ตอ้งแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง  
 โปรดสอบถามค่าใชจ้่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนดัหมายการตรวจลว่งหนา้ 
  - รฐับริติชโคลมัเบีย อาจดขูอ้มลูไดท้ี่ http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-
conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc#private   
 - รฐัแอลเบอรต์า อาจดขูอ้มลูไดท้ี่ https://www.dynalife.ca/ 

*****ทัง้นี ้แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและขอ้ก าหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ 

COVID-19 ประกอบดว้ย หรือบางสนามบินจะมีขอ้ก าหนดเรื่องการเปลี่ยนเคร่ือง (transit) ต่าง ๆ ***** 
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