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ข้อมูลสำหรับคนไทยทีจ่ ะเดินทำงกลับประเทศไทย
*****ผูท้ ่จี ะเดินทางถึงประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป จะต้องกักกันตัวเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 14 วัน (ไม่พิจารณาลดวันกักกันตามประเทศต้นทางหรือการฉีควัคซีน*****
- ผูท้ ่ไี ด้รบั อนุมตั ิ COE ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป กักกันไม่นอ้ ยกว่า ๑๔ วัน
- ผูท้ ่ไี ด้รบั อนุมตั ิ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่จะเดินทางถึงประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม
2564 ยังคงได้รบั การพิจารณาการกักกันไม่นอ้ ยกว่า 7 10 หรือ 14 วัน ตามมาตรการแนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่ 4/ 2564 เรื่อง แนวปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 9) ดูรายละเอียดคาสั่งได้ท่นี ่ี
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/074/T_0042.PDF
- คนไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ตอ้ งแสดงเอกสาร Fit to fly หรือผลตรวจโควิด อย่างไรก็ดี หากสายการ
บินกาหนดให้มีผลตรวจโควิดก่อนขึน้ เครื่อง ยังจาเป็ นต้องแสดงผลดังกล่าว
ช่องทำงกำรเดินทำงกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย (ถือหนังสือเดินทำงไทย)
1. กลับด้วยเทีย่ วบินพิเศษ (Repatriation Flight) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดขึน้ โดยจะประกาศเที่ยวบินและจานวนผูโ้ ดยสารคนไทยล่วงหน้า
- ช่องทางติดตามข้อมูล ติดตามประกาศเที่ยวบิน วิธีลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ และช่องทางการซือ้ บัตร
โดยสารเครื่องบิน ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง http://www.thaiconsulatevancouver.ca และ
www.facebook.com/thaiconsulatevancouver
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ทาง http://www.thaiembassy.org/ottawa และ
www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa
- การกักตัว ได้รบั สิทธิการกักตัวแบบ State Quarantine (SQ) (ไม่มีค่าใช้จ่ายสถานที่กกั ตัว ไม่สามารถเลือกที่
พักได้ ไม่สามารถทราบที่พกั ล่วงหน้าได้) แต่หากประสงค์จะรับการกักตัวในที่กกั ตัวของรัฐทางเลือก
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(Alternative State Quarantine: ASQ/ Alternative Local Quarantine: ALQ) ก็สามารถจองได้ (มีค่าใช้จ่าย
เลือกที่พกั เองได้)
- การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th (เตรียมหน้าหนังสือเดินทางไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน)
- กรณีท่ีตอ้ งแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
- รัฐบริติชโคลัมเบีย อาจดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.bccdc.ca/health-info/diseasesconditions/covid-19/testing/testing-information (ส่วน Private testing/ Testing for Travel)
- รัฐแอลเบอร์ตา อาจดูขอ้ มูลได้ท่ี https://www.dynalife.ca/
- ดาวน์โหลดแอป ThailandPlus และลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้ขอ้ มูลจากเลขที่ COE และรหัส 6 หลัก
https://thailandplus.in.th/en/
- กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ

2. กลับด้วยเทีย่ วบินกึ่งพำณิชย์
- ตรวจสอบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ท่ที าการบินเข้าประเทศไทย ที่ https://bit.ly/2Ude2kx
- จองที่พกั กักตัวแบบ Alternative State Quarantine (ASQ)/ Alternative Local Quarantine (ALQ) โดยดู
ข้อมูล ASQ /ALQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel
โดยผูท้ ่เี ดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ ASQ ทุกแห่ง และ ALQ ใน
จังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี ได้
ผูท้ ่เี ดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ ALQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้
ช่องทางสารองห้องพัก ASQ/ ALQ สามารถสารองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
https://asqthailand.com/
https://asq.locanation.com/
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https://asq.ascendtravel.com/
https://www.agoda.com/quarantineth
ผูท้ ่ปี ระสงค์จะกักตัวแบบ Golf Quarantine (GQ) ให้ติดต่อสนามกอล์ฟโดยตรงเพื่อทาการจอง
- การขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ coethailand.mfa.go.th (เตรียมหน้าหนังสือเดินทางไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการจองที่
พัก)
- กรณีท่ีตอ้ งแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่มีผลออกก่อนเดินทางจากแคนาดาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
โปรดสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงจากสถานที่ตรวจ และนัดหมายการตรวจล่วงหน้า
- รัฐบริติชโคลัมเบีย อาจดูขอ้ มูลได้ท่ี http://www.bccdc.ca/health-info/diseasesconditions/covid-19/testing/testing-information (ส่วน Private testing/ Testing for Travel)
- รัฐแอลเบอร์ตา อาจดูขอ้ มูลได้ท่ี https://www.dynalife.ca/
- ดาวน์โหลดแอป ThailandPlus และลงทะเบียนล่วงหน้า โดยใช้ขอ้ มูลจากเลขที่ COE และรหัส 6 หลัก
https://thailandplus.in.th/en/
- กรอกแบบฟอร์ม ต. 8 ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/34X6sAJ

*****ทัง้ นี ้ แต่ละสายการบินอาจมีมาตรการและข้อกาหนดเพิ่มเติมของสายการบิน เช่น การแสดงผลตรวจ
COVID-19 ประกอบด้วย หรือบางสนามบินจะมีขอ้ กาหนดเรื่องการเปลี่ยนเครื่อง (transit) ต่าง ๆ *****

