
 
การเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยจากสหรัฐฯ กลับภูมิลำเนาในเดือนมิถุนายน 2564 (ครึ่งเดือนแรก) 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนวิยอร์ก สถานกงสลุใหญ่  
ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนมุัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเตมิจนถึงวันท่ี 12 มิถุนายน 2564 

ขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและข้ันตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ดังนี ้

1. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้ประสงค์เดินทาง  

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve) 
1.1 ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) เข้าไปในระบบท่ี 

https://coethailand.mfa.go.th (ท้ังนี้ ขอให้ท่านเลือกประเทศ/เมืองต้นทางตามถิ่นที่อยู่ของท่าน และเลือกสถานเอกอัครราชทูตฯ  
หรือสถานกงสลุใหญฯ่ ที่ดูแลรับผดิชอบเขตอาณาดังกล่าว โดยท่านสามารถตรวจสอบว่าท่านอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ใด ได้ทาง https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2019/07/Royal-Thai-Embassy-Washington-D.C..png)  

1.2 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะไดร้ับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก 
1.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ และ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผูเ้ดินทาง และอนุมัติ (pre-approve)  

คำร้องภายใน 3 - 7 วันทำการ 
1.4 ผู้เดินทางสามารถแก้ไขข้อมลูหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูล” 

ขั้นตอนที่ 2 การขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) หลังจากที่ได้รับ Pre-approve แล้ว 
2.1 เมื่อผ่านการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approved) ผูเ้ดินทางจะตอ้งจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐาน

ยืนยันการจองที่พัก ในกรณีที่เลือกใช้บริการสถานท่ีกักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ) ภายใน 15 วัน 
2.2 สามารถศึกษารายละเอียดเทีย่วบินและเง่ือนไขตามข้อ 2 ข้างลา่ง และติดต่อซื้อตั๋ว/เปลีย่นตั๋วไดท้างช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้

ในข้อ 3 ข้างล่างเท่านั้น หากท่านติดต่อซื้อหรือเปลีย่นตั๋วโดยช่องทางอื่นที่ไม่ไดร้ะบไุว้ในเอกสารฉบับนี้ ช่ือของท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคน
ไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกตั๋วของท่านในภายหลัง 

2.3 แนบบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่นๆ ในเมน ู“ยืนยันเดินทาง” ภายใน 15 วัน หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 
15 วัน ระบบจะลบข้อมลูที่ไดล้งทะเบียนไว้ และผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมลูและแนบเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง 

2.4 สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญฯ่ จะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 3 - 7 วันทำการ 
หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง 

2.5 เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมตัิหนังสือรับรอง (COE) แล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซตล์งทะเบียน โดยสามารถ
ตรวจสอบผลและดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล” 

(สามารถศึกษาขัน้ตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดนิทางได้ทาง https://youtu.be/E2BYPNrpVuc)  

ขั้นตอนที่ 3 หลังได้รับหนังสือรบัรองฯ (COE) แล้ว ผูเ้ดินทางจะตอ้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอินและ
ด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี ้

3.1 หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) 
3.2 หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ลงนามยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกำหนดของทางราชการ 
3.3 สำหรับคนไทย ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2564 ยกเลิกเอกสารใบรับรองแพทย์ท่ียืนยันว่าผูเ้ดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการ

เดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) และเอกสารรับรองการไม่มีเชื้อ COVID-19 (Medical certificate with a laboratory result 
indicating that COVID-19 is not detected) ในการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทั้งนี ้สายการบินและท่าอากาศยานอาจกำหนดให้ผูโ้ดยสาร
ต้องแสดงเอกสารรับรองการไม่มีเช้ือ COVID-19 โปรดศึกษาข้อมูลการสำรองที่น่ังของแต่ละสายการบินโดยละเอียดเพื่อป้องกันความผดิพลาด) 

https://coethailand.mfa.go.th/
https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2019/07/Royal-Thai-Embassy-Washington-D.C..png
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


 
3.4 หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการ ASQ ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันท่ีเดินทางถึงประเทศไทย 
3.5 แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) โดยสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม ต.8 ได้ที่ 

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผา่นระบบ phone application ของท่าอากาศ
ยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแลว้ 

ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 3 ให้ครบถ้วน เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อ
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าท่ีด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

*** ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์เดินทางโดยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนารอบนี้ ท่านไม่ต้องดำเนินการอะไรเพ่ิมเติมอีก ***  
 

2. เที่ยวบิน - ท่านมีทางเลือกใช้บริการสายการบิน ดังนี ้

2.1 EVA Air (BR) แวะเปลี่ยนเครื่องทีไ่ต้หวัน   

2.2 Korean Air (KE) แวะเปลี่ยนเครือ่งที่เกาหลีใต้         

2.3 Qatar Airways (QR) แวะเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์  

2.4 All Nippon Airways (NH) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่น  

วันเดินทางถึง
ประเทศไทย 

จำนวน
โควตา 
(คน) 

สาย
การ
บิน 

ออกจาก 
สนามบนิหลัก 

ออกจาก
สหรัฐฯ 

ถึงสนามบนิ
เปลี่ยนเคร่ือง 

ออกจาก
สนามบนิ

เปลี่ยนเคร่ือง 

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต๋ัวเที่ยวเดียว (USD)  

(รวมภาษีแล้ว) 
3 มิ.ย. 
07.05 

100 QR JFK 
(QR702/QR830) 

1 มิ.ย. 
20.55 

2 มิ.ย. 
16.25 

2 มิ.ย. 
20.15 

700 

ORD 
(QR726/QR830) 

1 มิ.ย. 
19.50 

2 มิ.ย. 
17.20 

2 มิ.ย. 
20.15 

700 

LAX 
(QR740/QR830) 

1 มิ.ย. 
16.00 

2 มิ.ย. 
17.35 

2 มิ.ย. 
20.15 

800 

DFW 
(QR730/QR830) 

1 มิ.ย. 
18.40 

2 มิ.ย. 
17.30 

2 มิ.ย. 
20.15 

800 

IAD 
(QR708/QR830) 

1 มิ.ย. 
21.05 

2 มิ.ย. 
17.00 

2 มิ.ย. 
20.15 

800 

IAH 
(QR714/QR830) 

1 มิ.ย. 
18.15 

2 มิ.ย. 
17.05 

2 มิ.ย. 
20.15 

700 

SFO 
(QR738/QR830) 

1 มิ.ย. 
16.00 

2 มิ.ย. 
17.10 

2 มิ.ย. 
20.15 

800 

ATL 
(QR756/QR830) 

1 มิ.ย. 
19.55 

2 มิ.ย. 
16.35 

2 มิ.ย. 
20.15 

800 

10 มิ.ย. 
15.30 

100 NH LAX 
(NH105/NH847) 

9 มิ.ย. 
01.20 

10 มิ.ย. 
05.00 

10 มิ.ย. 
10.50 

835 
(ยังไม่รวมภาษี) 

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf
https://aot-app.kdlab.ai/


 
วันเดินทางถึง
ประเทศไทย 

จำนวน
โควตา 
(คน) 

สาย
การ
บิน 

ออกจาก 
สนามบนิหลัก 

ออกจาก
สหรัฐฯ 

ถึงสนามบนิ
เปลี่ยนเคร่ือง 

ออกจาก
สนามบนิ

เปลี่ยนเคร่ือง 

ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต๋ัวเที่ยวเดียว (USD)  

(รวมภาษีแล้ว) 
SFO 

(NH107/NH847) 
9 มิ.ย. 
01.45 

10 มิ.ย. 
05.00 

10 มิ.ย. 
10.50 

835 
(ยังไม่รวมภาษี) 

11 มิ.ย. 
11.10 

100 BR LAX 
(BR11/BR211) 

10 มิ.ย. 
00.15 

11 มิ.ย. 
05.10 

11 มิ.ย. 
08.25 

906 
(ยังไม่รวมภาษี) 

SFO 
(BR17/BR211) 

10 มิ.ย. 
01.00 

11 มิ.ย. 
05.15 

11 มิ.ย. 
08.25 

918 
(ยังไม่รวมภาษี) 

SEA 
(BR25/BR211) 

10 มิ.ย. 
01.50 

11 มิ.ย. 
05.10 

11 มิ.ย. 
08.25 

933 
(ยังไม่รวมภาษี) 

JFK 
(BR31/BR211) 

10 มิ.ย. 
01.25 

11 มิ.ย. 
05.15 

11 มิ.ย. 
08.25 

954 
(ยังไม่รวมภาษี) 

ORD 
(BR55/BR211) 

10 มิ.ย. 
00.30 

11 มิ.ย. 
04.35 

11 มิ.ย. 
08.25 

972 
(ยังไม่รวมภาษี) 

12 มิ.ย. 
22.30 

100 KE ATL 
(KE036/KE651) 

11 มิ.ย. 
12.30 

12 มิ.ย. 
16.20 

12 มิ.ย. 
18.50 

1,397 

BOS 
(KE092/KE651) 

11 มิ.ย. 
13.15 

12 มิ.ย. 
16.25 

12 มิ.ย. 
18.50 

1,147 

ORD 
(KE038/KE651) 

11 มิ.ย. 
12.25 

12 มิ.ย. 
16.15 

12 มิ.ย. 
18.50 

1,047 

SFO 
(KE026/KE651) 

11 มิ.ย. 
00.25 

12 มิ.ย. 
05.05 

12 มิ.ย. 
18.50 

997 

LAX 
(KE018/KE651) 

11 มิ.ย. 
12.30 

12 มิ.ย. 
17.50 

12 มิ.ย. 
18.50 

997 

IAD 
(KE094/KE651) 

11 มิ.ย. 
13.25 

12 มิ.ย. 
16.50 

12 มิ.ย. 
18.50 

1,147 

JFK 
(KE082/KE651) 

11 มิ.ย. 
13.50 

12 มิ.ย. 
17.20 

12 มิ.ย. 
18.50 

1,047 

 
หมายเหตุ – ราคาทั้งหมดไม่รวมเที่ยวบินภายในประเทศ ผู้โดยสารจะต้องจัดหาวิธีเดินทางภายในประเทศไปยังสนามบินหลักเอง 
 

3. เงื่อนไขและช่องทางการซื้อตั๋วเครื่องบินของแต่ละสายการบิน 
ท่านสามารถทำการจองตั๋วเครื่องบินตามแนวทางข้างล่างนี้ได้เลย เมื่อไดร้ับอนุมัติ (pre-approve) คำร้องตามข้อ 1.3 แล้ว  

โดยที่เที่ยวบินเขา้ไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ส่งคนไทยกลับเข้าประเทศ (repatriation flight) ที่มีการควบคุมจำนวนผูเ้ดินทางเข้าประเทศไทย 
ในแต่ละวัน ท่านจะไมส่ามารถจองตั๋วผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่สายการบินกำหนดได้  



 

3.1 สายการบิน Korean Air และ Asiana     
  3.1.1 ช่องทางติดต่อ – ท่านสามารถตดิต่อซื้อได้ทางเว็บไซต์ www.ihanatour.com/thai ซึ่งเป็นเอเย่นต์ทีส่ายการบินทั้งสอง

มอบหมายใหร้ับผดิชอบเที่ยวบินพิเศษน้ีเท่านั้น  
  3.1.2 ท่านที่มีตั๋วเครื่องบินของสายการบิน Asiana (ขึ้นต้นด้วย 988…) และ Korean Air (ขึ้นต้นด้วย 180….) ทีจ่องไว้สำหรับการ

เดินทางออกจากสหรัฐฯ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และยังไม่ได้ใช้ ท่านสามารถขอเปลี่ยนตั๋วได้โดยการกรอกเลขตั๋วเครื่องบินฉบับเดิมในระบบ 
จองตั๋วของ Hanatour โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (นอกจากค่าดำเนินการ 50 ดอลลาร์สหรัฐ) 

  3.1.3 ท่านสามารถเลือกวันเดินทางและท่าอากาศยานที่ต้องการเดินทางออก และชำระเงินในระบบด้วยบัตรเครดิตในระบบของ 
Hanatour ไดเ้ลย เมื่อท่านชำระเงินแล้ว เอเย่นต์จะมีอีเมลแจ้งยืนยนัท่ีนั่งของท่าน และจะออกตั๋วอิเลก็ทรอนิกส์ให้ท่านภายหลังตามลำดับวัน
เดินทางต่อไป หากมีคำถามเพิ่มเตมิ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HANATOUR of Philadelphia อีเมล THAI@IHANATOUR.COM  

3.2 สายการบิน Qatar Airways    
     3.2.1 สำรองที่น่ังได้ที่ www.qatarairways.com/en/offers/cug/we-will-get-you-home.html และระบุ Promo Code: 

PR_CR989 โดยเลือกเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว (One Way) เท่านั้น 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 ติดต่อบริษัทเอเย่นต์ในไทยที่สายการบินแนะนำ ดังน้ี 

ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท ์ อีเมล LINE ID/ เว็บไซต์ 

Aviation (Thailand)  

Co Ltd. 

099-232-3649,  

081-741-7624 

holidays@waa.co.th @zll2548m 

www.aviation-thailand.com  

Thai Siri Service  081-889-8482,  

089-565-3569, 

Petchdee@thaisiriservice.com 

Mena@thaisiriservice.com   

 

GBT 
(Thailand).CO.LTD) 

02-2054063 chaiyakongp@state.gov 

Amex@state.gov 

Khun Piyanuch Chaiyakomg 
(khun Kloy) 

Majestic Travel 02-652-2000, 02-652-2662, 
02-254-7320, 02-255-5281 

majestic@6522000.com  

Global Union 02-308-2104 ticket@guetravel.com www.guetravel.com  

SEA Tours Co.,Ltd 081-803-1517,02- 216-5783  asmar@seatoursthai.com    meawasmar 

http://www.ihanatour.com/thai
mailto:THAI@IHANATOUR.COM
http://www.qatarairways.com/en/offers/cug/we-will-get-you-home.html
mailto:holidays@waa.co.th
http://www.aviation-thailand.com/
mailto:Petchdee@thaisiriservice.com
mailto:Mena.T@thaisiriservice.com
mailto:chaiyakongp@state.gov
mailto:majestic@6522000.com
mailto:ticket@guetravel.com
http://www.guetravel.com/
mailto:asmar@seatoursthai.com


 

 3.3 สายการบิน All Nippon Airways  
 - สำรองที่น่ังได้ทาง https://anasales.com/en/  
 - สอบถามข้อมูลได้ที่ ANA Sales Americas (ASA) โทรศัพท ์1-800-826-0995 อีเมล travel@anasales.com  

3.4 สายการบิน EVA Air  
 3.4.1 สำรองที่น่ังได้ทาง 
  - Google Form ที่ https://forms.gle/x1j8TG9Bsueo6BA86  
  - อีเมลที่ chissbr@evaair.com  
  - โทรศัพท์ 847-261-9478 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (เวลาฝั่งตอนกลางของสหรัฐฯ) 

 3.4.2 ท่านไม่สามารถขอเปลีย่นตัว๋เครื่องบินฉบับเดมิท่านถืออยู่เป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษได้  
โดยสายการบินแนะนำให้ท่านขอเงินคืน (refund) ผ่านเอเย่นต์หรือช่องทางที่ท่านซื้อตั๋วฉบับเดิม โดยสายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
ในการคืนเงิน 
 3.4.3 ผู้โดยสารทุกคนที่จะเดินทางเข้าหรือเปลีย่นเครื่องที่ไต้หวัน จะต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 ท่ีเป็นลบ (Negative 
COVID-19 PCR test result) อายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมง (ก่อนเวลาเดินทาง) ซึ่งปัจจุบัน มีสถานท่ีตรวจ COVID-19 โดยไมม่ีค่าใช้จ่าย (หากมี
ประกัน) ให้บริการอยู่ท่ัวไปตามรัฐและเมืองต่างๆ   
 

4. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
4.1 ในการโดยสารเที่ยวบิน repatriation flight ข้างต้น ผู้โดยสารไทยสองสัญชาติ ต้องมีสัญชาติไทยและใช้หนังสือเดินทางไทย 

หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) ที่รัฐบาลไทยออกให้ในการเดนิทางเข้าประเทศไทยเท่านั้นจึงจะใช้สิทธิ
การเข้าเช่นคนไทยได้ หากใช้สัญชาติอื่น และถือเอกสารเดินทางของชาติอื่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับชาวต่างชาติ คือ ต้องตรวจ 
COVID-19 ต้องมีต้องจัดหาสถานท่ีกักตัวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องมีประกันสุขภาพมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ  

4.2 เอเย่นต์และสายการบินจะพจิารณายืนยันโควตาของท่านตามลำดับเวลาที่ท่านชำระค่าเงินตั๋วเครือ่งบิน หากเที่ยวบินที่ท่าน
ประสงคเ์ดินทางเตม็ ท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินอ่ืน หรอืติดต่อขอรอ waitlist ในกรณีที่มผีู้สละที่น่ัง 

4.3 ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจองตั๋วเครื่องบินผ่านหลายช่องทางเนื่องจากจะทำให้เกิดการสำรองที่น่ังซ้ำซ้อนในระบบ และ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสลุใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีส่ายการบินยกเลิกการสำรองที่น่ังของท่านหากพบการจองซ้ำซ้อน 

4.4 ผู้ทีเ่ดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเข้ารับการกักตัวในสถานท่ีที่รัฐกำหนด (State 
Quarantine) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และยินยอมพักสองคนในห้องคู่ในกรณีที่จำเป็น อน่ึง หากท่านประสงค์จะเข้าพักในสถานท่ีกกักัน
ของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) ซึ่งจะตอ้งรับผิดชอบจัดหาสถานท่ีจากรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากทางการและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขอใหต้ิดต่อจองห้องพักกับ ASQ โดยตรง และแจ้งรายละเอียดใหเ้จ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญฯ่ 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทาง ทั้งนี ้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมได้ทาง https://thaiembdc.org/th/infoforthaisflyinghome/ หรือ www.thaiembdc.org/asq  

4.5 ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน  
ก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับ
การตรวจหาเช้ือ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test หรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากน้ำลาย (saliva RT-PCR test) ทั้งนี้ หากผลเป็นบวก 
ท่านจะไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินพิเศษนี้ได้ อน่ึง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเอง 
(Coronavirus Self-Checker) ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแหง่ชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที ่www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/testing/diagnostic-testing.html 
 

https://anasales.com/en/
mailto:travel@anasales.com
https://forms.gle/x1j8TG9Bsueo6BA86
mailto:chissbr@evaair.com
https://thaiembdc.org/th/infoforthaisflyinghome/
http://www.thaiembdc.org/asq
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html


 
5.  ข้อแนะนำ - ผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะควรเตรยีมสมัภาระเดินทางแยกรายบุคคล เนื่องจากรัฐบาลไทยจะจัดห้องกักกันตัวเพื่อควบคุมโรค
แยกห้องกัน (ยกเว้นกรณีเด็กเล็ก) จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหากท่านต้องหยิบสัมภาระของท่านจากกระเปา๋ของผู้โดยสารท่านอ่ืน 
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

- เพื่อให้รัฐบาลไทยจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านท่ีเดินทางถึงประเทศไทยได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขอความร่วมมือท่านแจ้งเจา้หน้าท่ีของสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญฯ่ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไทยควรทราบ 
    - โปรดศึกษาแนวปฏิบัตเิพื่อลดความเสีย่งต่อการตดิเช้ือของผู้เดินทางสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรที่จัดทำโดย 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.thaiembdc.org/travelguideline  
 

6. หากท่านปัญหาการใช้งานหรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถตดิต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญฯ่ ตามที่ท่านลงทะเบียนตาม
ช่องทาง ดังนี ้ 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสลุใหญ่ฯ ช่องทางติดต่อ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

www.thaiembdc.org/th/infoforthaisflyinghome        
โทร. (202) 999 7690, (202) 431 0882 และ (202) 431 7766 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
www.thaiconsulatela.org 

โทร. 323-580-4222, 323-552-3277, 747-334-4558, 818-292-7591 
อีเมล repat@thaiconsulatela.org  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 
www.thaiconsulatechicago.org  

อีเมล Thaichiflight01@gmail.com          
กรณีเร่งด่วนโทร. 773-294-5933 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 
www.thaicgny.com 

โทร. 347-277-3437, 646-842-0864  
อีเมล info@thaicgny.com  
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