แนวทางสาหรับชาวต่างชาติ
ที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3 พฤศจิกายน 2563
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ประเภทบุคคลที่ได้รบั การยกเว้น
ให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามมาตรการป้ องกันโรคสาหรับผูเ้ ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพือ่ ป้ องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 แนบท้ายคาสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประเภทบุคคลที่ได้รบั การยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 11 ประเภท
(1) ผูม้ สี ญั ชาติไทย
(2) ผูม้ เี หตุยกเว้นหรือเป็ นกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบฯ อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้
(3) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
(4) ผูข้ นส่งสินค้าตามความจาเป็ น แต่เมือ่ เสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
(5) ผูค้ วบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าทีป่ ระจายานพาหนะซึง่ จาเป็ นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกาหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
(6) ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยซึง่ เป็ นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผูม้ สี ญั ชาติไทย
(7) คนต่างด้าวซึง่ มีใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
(8) ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยซึง่ มีใบอนุญาตทางานหรือได้รบั อนุญาตให้เข้ามาทางานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตร
หรือแรงงานต่างด้าวทีน่ ายจ้างหรือผูร้ บั อนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในราชอาณาจักร
(9) ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยซึง่ เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยทีท่ างการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผูป้ กครอง
ของบุคคลดังกล่าว
(10) ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยซึง่ มีความจาเป็ นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผูต้ ดิ ตามของบุคคลดังกล่าว ไม่เกิน 3 คน

(11) ผูไ้ ม่มสี ญั ชาติไทยซึง่ ได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) หรือ
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลันกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิ
่
จ
พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ป้ องกันและยับยัง้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
1. ผูพ้ านักระยะยาว (Long Stay)
- Non-Immigrant O-A Visa
- Non-Immigrant O-X Visa (14 สัญชาติ ได้แก่ ญีป่ ่ นุ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส
เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐฯ)
2. ผูพ้ านักระยะกลาง (Medium Term)
- Tourist-TR Visa (single entry)
- Non-Immigrant B Visa (กรณีเดินทางมาติดต่อหรือประกอบธุรกิจ หรือลงทุนไม่ตา่ กว่า 3 ล ้านบาท )
3. APEC Card (10 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญีป่ ่ นุ มาเลเซีย เกาหลีใต้
สิงคโปร์ เวียดนาม)
4. Special Tourist Visa (Tourist-STV) เฉพาะผูเ้ ดินทางจากประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งตา่ ตามการพิจารณาของ สธ.
5. สมาชิก Thailand Elite Card
6. ทีมงานถ่ายทาภาพยนตร์ทไ่ี ด้รบั อนุญาต
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ประเภทการตรวจลงตราสาหรับ
ชาวต่างชาติท่ไี ด้รบั การยกเว้น

(8) มีใบอนุญาตทางานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานตามกฎหมาย
เริ่ม 9 ก.ค. 2563
รวมคู่สมรสและบุตร (Non-Immigrant Visa รหัส B)
* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/หลักประกันอื่น
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเทีย่ วบิน

ผู้ยื่นคาร้อง

* ขอรับการตรวจลงตรา
กรณีเข้ามาทางาน
1. หนังสือจากบริษัทที่ว่าจ้าง
2. ใบอนุญาตทางาน หรือ ตท. 3 หรือ
หนังสือจาก กนอ. / B.O.I / กรมเชื้อเพลิงฯ
3. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
และประสบการณ์ทางาน
กรณีประกอบอาชีพครู/อาจารย์
1. หนังสือตอบรับการจ้างจากสถานศึกษา
2. ใบอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษา
3. ประวัติการทางานและวุฒิการศึกษา
4. หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือถิ่นพานัก

สอท./สกญ.
รายงาน
การออก
COE

กระทรวง
การต่างประเทศ

* ออก COE
* ตรวจลงตรา

แสดงเอกสาร
1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

*สตม. ให้
พำนักได้ 90
วัน
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
ครำวละ 1 ปี

ด่าน
ควบคุมโรค/
ตม.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) ติดต่อหรือประกอบธุรกิจ หรือลงทุนไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท
(Non-Immigrant Visa รหัส B)

เริ่ม 9 ต.ค. 2563

* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/หลักประกันอื่น
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน

ผู้ยื่นคาร้อง

* ขอรับการตรวจลงตรา
1. สาเนาบัญชีเงินฝาก 6 เดือนติดต่อกัน
เทียบเป็นเงินไทยไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท
2. หนังสือเชิญจากบริษัท (ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 2 ล้านบาท) หรือ
หลักฐานกรรมสิทธิ์ห้องชุด / หลักฐาน
การโอนเงินและสาเนาบัญชีเงินฝากในไทย หรือ
พันธบัตรรัฐบาล ที่มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 3 ล้านบาท

สอท./สกญ.
รายงาน
การออก
COE

กระทรวง
การต่างประเทศ

* ออก COE
* ตรวจลงตรา

แสดงเอกสาร
1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

*สตม. ให้
พำนักได้ 90
วัน
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
ครำวละ 1 ปี

ด่าน
ควบคุม
โรค/ตม.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) สมาชิกบัตร APEC
(ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา)

สอท./สกญ.
ผู้ถือบัตร APEC card
ซึ่งมีสัญชาติและเดินทาง
มาจาก 10 เขตเศรษฐกิจ
(ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น
มาเลเซีย เกาหลีใต้
สิงคโปร์ เวียดนาม)

* ขอหนังสือรับรองเข้า
ราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/การเดินทาง
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ
เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน

เริ่ม 29 ก.ย. 2563

แสดงเอกสาร
* ออก COE

1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

รายงาน
การออก COE

กระทรวง
การต่างประเทศ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*สตม. ให้
พำนักได้ไม่เกิน
90 วัน

ด่าน
ควบคุม
โรค/ตม.

ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รวมคู่สมรสและบุตร (Non-Immigrant Visa รหัส O-A)

เริ่ม 29 ก.ย. 2563

* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)

1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/หลักประกันอื่น
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน
* ขอรับการตรวจลงตรา

ผู้ยื่นคาร้อง

สอท./สกญ.

1. หนังสือเดินทาง อายุอย่างน้อย 18 เดือน
2. สาเนาบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 8 แสนบาท หรือ
รายงาน
หนังสือรับรองรายได้ เดือนละไม่น้อยกว่า
การออก COE
65,000 บาท หรือ หลักฐาน Bank Statement
และรายได้ (ต่อเดือน x 12) รวมกันไม่น้อยกว่า
8 แสนบาท
3. หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม
กระทรวง
จากประเทศที่ตนมีสัญชาติหรือถิ่นพานัก
การต่างประเทศ
(อายุไม่เกิน 3 เดือน)
4. ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคาร้อง
ยืนยันว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535
5. กรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย/ต่างประเทศ
(ผู้ป่วยใน 4 แสนบาท ผู้ป่วยนอก 4 หมื่นบาท)
6. หลักฐานทะเบียนสมรส (คู่สมรส) สูติบัตรหรือเอกสาร
รับรองบุตร (บุตร) *ได้รับ Non-Immigrant Visa รหัส O*

* ออก COE
* ตรวจลงตรา

แสดงเอกสาร
1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

ด่าน
ควบคุม
โรค/ตม.

*สตม. ให้
พำนักได้ 1 ปี
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
ครำวละ 1 ปี

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) ใช้ชีวิตในบั้นปลาย (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
รวมคู่สมรสและบุตร (Non-Immigrant Visa รหัส O-X)

เริ่ม 29 ก.ย. 2563

* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/การเดินทาง
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน
ผู้ยื่นคาร้อง
14 สัญชาติ

* ขอรับการตรวจลงตรา

สอท./สกญ.

* ออก COE
* ตรวจลงตรา

1. นส. รับรองของธนาคาร สาเนาสมุดบัญชีคู่ฝาก และ
Bank Statement ที่แสดงว่ามีเงินฝากในธนาคาร
รายงาน
- ญี่ปุ่น
พาณิ
ช
ย์
ไ
ทยที
ต
่
ง
้
ั
อยู
ใ
่
นไทยไม่
น
อ
้
ยกว่
า
3
ล้
า
นบาท
หรื
อ
การออก COE
- ออสเตรเลีย
มีเงินฝากไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทและมีรายได้ประจาปี
- เดนมาร์ก
ไม่น้อยกว่า 1.2 ล้านบาท
- ฟินแลนด์
2. หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมจากประเทศ
- ฝรั่งเศส
ที่ตนมีสัญชาติหรือถิ่นพานัก (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- เยอรมนี
กระทรวง
- อิตาลี
3. ใบรับรองแพทย์จากประเทศที่ยื่นคาร้อง
- เนเธอร์แลนด์
ยืนยันว่า ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวง
การต่างประเทศ
- สวีเดน
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535
- สวิตเซอร์แลนด์ 4. กรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทย
- แคนาดา
(ผู้ป่วยใน 4 แสนบาท ผู้ป่วยนอก 4 หมื่นบาท)
- สหรัฐอเมริกา 5. หลักฐานทะเบียนสมรส (คู่สมรส) สูติบัตรหรือเอกสาร
- สหราชอาณาจักร
รับรองบุตร (บุตร) *ได้รับ Non-Immigrant Visa รหัส O-

แสดงเอกสาร
1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*สตม. ให้
พำนักได้ 5 ปี
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
5 ปี

ด่าน
ควบคุม
โรค/ตม.
ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) ท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว
(Tourist Visa รหัส STV)

เริ่ม 2 ต.ค. 2563

* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/หลักประกันอื่น
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ
เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน

ผู้ยื่นคาร้อง
จากประเทศ
ความเสี่ยงต่า

สอท./สกญ.

* ขอรับการตรวจลงตรา
1. นสดท. อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. นส. รับรองบัญชีเงินฝาก 6 เดือนย้อนหลัง
รายงาน
ไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท หรือ หลักฐานการมี
การออก COE
กรรมสิทธิ์หรือการซื้อหรือเช่าซื้ออาคารชุด
3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยใน
4 แสนบาท/ผู้ป่วยนอก 4 หมื่นบาท
4. ประกันสุขภาพ กรณี COVID-19
ไม่ต่ากว่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ
กระทรวง
5. หลักฐานการชาระค่า ASQ หรือ
การต่างประเทศ
AHQ ไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. หลักฐานการชาระค่าที่พักเต็มจานวน
ตลอดระยะเวลาพานักในไทย หรือ
หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือการซื้อหรือเช่าซื้ออาคาร
ชุด

* ออก COE
* ตรวจลงตรา

แสดงเอกสาร
1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

ด่าน
ควบคุม
โรค/ตม.

*สตม. ให้
พำนักได้ 90
วัน
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
2 ครั้ง ครั้งละ
90 วัน

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

(11) ท่องเที่ยวระยะสั้น
(Tourist Visa รหัส TR)

เริ่ม 9 ต.ค. 2563

* ขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักร (COE)
1. แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียด
การเดินทาง (Declaration Form)
2. ประกันสุขภาพ/หลักประกันอื่น
3. หลักฐานการจองและชาระค่า ASQ
เต็มจานวน
4. เอกสารยืนยันเที่ยวบิน

* ขอรับการตรวจลงตรา

ผู้ยื่นคาร้อง

1. เอกสารยืนยันเที่ยวบินไป-กลับ
2. เอกสารจากบริษัทท่องเที่ยว
(กรณีที่เดินทางมากับบริษัททัวร์)
3. สาเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ติดต่อกัน เทียบเป็นเงินไทย
ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท

สอท./สกญ.

แสดงเอกสาร

* ขอรับ COE
* ตรวจลงตรา

1. COE
2. ประกันสุขภาพ
3. ใบรับรองแพทย์
COVID-free
ไม่เกิน 72 ชม.
4. ใบรับรองแพทย์
fit to fly/travel

รายงาน
การออก
COE

กระทรวง
การต่างประเทศ

*สตม. ให้
พำนักได้ 60
วัน
และขยำยอำยุ
พำนักได้ไม่เกิน
30 วัน

ด่าน
ควบคุมโรค/
ตม.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเข้าพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก
(Alternative State Quarantine)

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเพือ่ ขอรับ
Certificate of Entry – COE
coethailand.mfa.go.th
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
coethailand.mfa.go.th

1. การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารตามประเภทผูเ้ ดินทาง (Pre-approved process)
1.1 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็ นเข้าไปในระบบ
1.2 เมือ่ ผูเ้ ดินทางลงทะเบียนเรียบร้อยแล ้ว ผูเ้ ดินทางจะได้รบั หมายเลขอ้างอิง 6 หลัก สาหรับใช้
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและแก้ไขข้อมูล
1.3 สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่จะตรวจสอบเอกสารและ pre-approved ภายใน 3 วันทาการ
2. การแจ้งข้อมูลเที่ยวบินและสถานที่กกั กันตัวเพื่อขอรับ COE
2.1 เมือ่ ผ่านการ pre-approved แล้ว ผูเ้ ดินทางจัดหาเอกสารทีจ่ าเป็ นสาหรับการเดินทาง
อาทิ ตัวเครื
๋ ่องบิน และหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ภายใน 15 วัน และอัปโหลดเอกสาร
เข้าสู่ระบบอีกครัง้
2.2 สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่จะตรวจสอบเอกสารและอนุมตั กิ ารออก COE ภายใน 3 วันทาการ
2.3 ผูเ้ ดินทางดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ทล่ี งทะเบียน

*หมายเหตุ COE เป็ นเอกสารที่ใช้ยนื ยันว่า ผูเ้ ดินทางได้รบั การอนุ ญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 เท่านั้น
ผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติยงั คงต้องขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยตามปกติ หากไม่ได้รบั การตรวจลงตรา ชาวต่างชาติอาจถูกปฏิเสธ
การเข้าเมืองจากด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

คาแนะนาสาหรับผูเ้ ดินทาง
วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 – 15 วันทาการ

เริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนขอรับ
COE ก่อนตัวเครื
๋ ่องบินและ ASQ

เตรียมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อแสดงต่อสายการบินก่อนเดินทาง

หากผูเ้ ดินทางยังไม่มวี ซี ่าสาหรับเข้า
ประเทศไทย ควรติดต่อสถานทูต/
สถานกงสุลใหญ่ลว่ งหน้า

เนื่องจากระบบลงทะเบียนจะช่วย
ยืนยันว่าผูเ้ ดินทางมีคุณสมบัตติ รง
ตามประเภททีไ่ ด้รบั การยกเว้นหรือไม่

เมือ่ ได้รบั COE แล้ว ผูเ้ ดินทางต้องเตรียม
เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง พร้อมใบรับรองแพทย์
fit to fly และ ผลตรวจ COVID-19 แบบ
PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง
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เที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศไทย
• Repatriation flight
• Semi-commercial flight

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 กต. และ กพท. อนุ ญาตให้สายการบินสามารถให้บริการเที่ยวบินแบบกึ่งพาณิ ชย์ได้
ปัจจุบนั สายการบินต่าง ๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิ ชย์มายังประเทศไทยเพิ่มเติม
Emirates Airlines

Qatar Airways

• EK384 and EK385
• Daily flight

• QR830 and QR836
• Daily flight

Lufthansa Airlines
• LH772
• 3 flights/ week

Korean Air
• KE653
• Daily flight
• Start from 1 Nov.

SWISS AIR
• LX180
• 3 flights/ week

Cathay Pacific

Etihad Airways

• CX653
• 4 flights/ week

• EY406
• Daily flight

Austrian Airlines
• OS025
• 3 flights/ week

EVA AIR
• BR211
• 2 flights/ week

THAI Airways

Singapore Airlines
• SQ976
• 3 flights/ week

KLM

• TG917 and TG923 • To be confirmed
• 1 flight/ week
• 1 flights/ week

China Airlines

Spring Airlines

Thai Smile

• CI833 and CI831
(ไทเป – สุวรรณภูมิ)
• 2 flight/ week
• Start from 8 Nov.

• 9C6465
(เซี่ยงไฮ้ – สุวรรณภูมิ)
• 1 flight/ week
• Start from 10 Nov.

• WE684
(ฉงชิ่ง – สุวรรณภูมิ)
• 1 flight/ week
• Start from 13 Nov.

China Southern
• CZ3081
(กว่างโจว – สุวรรณภูมิ)
• 1 flight/ week
• Start from 16 Nov.

SEMI-COMMERCIAL FLIGHTS
TO PHUKET

Emirates Airlines

Qatar Airways

EK387 2 flights/ week

QR897 2 flights/ week

(Every Monday and Saturday)

(Every Wednesday and Friday)

Start from 2nd November

Start from 4th November

ASQ / ALQ
Alternative State/Local Quarantine
www.hsscovid.com

05

ASQ

ALQ

Alternative State Quarantine

Alternative Local Quarantine

(เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

(ต่างจังหวัด)

103 โรงแรม
13,809 ห้อง
ราคา 28,000-250,000 บาท
สถานะ ณ วันที ่ 2 พฤศจิกายน 2563

30 โรงแรม 2,336 ห้อง
ราคา 39,000-295,000 บาท
บุรรี มั ย์ 1 แห่ง (30 ห้อง)
ชลบุรี 3 แห่ง (242 ห้อง)
ภูเก็ต 15 แห่ง (1,478 ห้อง)
ปราจีนบุรี 1 แห่ง (96 ห้อง)
สุราษฎร์ธานี 10 แห่ง (490 ห้อง)

ประกันสุขภาพ
covid19.tgia.org
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ลักษณะประกันสุขภาพ
ตามมาตรการแนบท้ายคาสัง่ ศบค.
ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563

กรมธรรม์ประกันภัยต้องครอบคลุมค่าใช้จา่ ย
ในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล
รวมทัง้ กรณี โรคโควิด - 19
ตลอดระยะเวลาที่ผูเ้ ดินทาง
พานักอยู่ในราชอาณาจักร
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ปัญหาที่ผ่านมา

ประกันภัยไทยภายใต้การ
กากับดูแลของ คปภ.

- กรรมธรรม์ไม่ครอบคลุมการรักษา
พยาบาลในกรณี ตดิ เชื้อ COVID-19
- ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชน
- ไม่ครอบคลุมตลอดระยะเวลา
ที่พานักอยู่ในประเทศไทย

บริษทั ประกันภัยไทย จานวน 16 บริษทั
ได้ร่วมกันจัดทาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
สาหรับชาวต่างชาติท่จี ะเดินทางมายัง
ประเทศไทย โดยประกันดังกล่าวมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วน ตรงตามมาตรการ
ของรัฐบาล โดยผูเ้ ดินทางสามารถซื้อ
ประกันภัยได้ท่ี

http://covid19.tgia.org

THANK YOU

