
สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ถึงชุมชนไทยในเวียดนาม 

 

เรียนพี่น้องชุมชนไทยในเวียดนามที่เคารพรัก 

ผมขอรายงานว่า เช้าวันนี้ ผม อัครราชทูต  
ผู้ช่วยทูตทหารอากาศและเจ้าหน้าท่ี 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ด าเนินการไปส่ง 
คณะพี่น้องคนไทยท่ีพ านักและตกค้าง 
ในภาคเหนือของเวียดนามเพื่อเดินทางกลับ 
ประเทศโดยเท่ียวบินพิเศษ โดยสายการบิน 
ไทยแอร์เอเชีย เพื่อเดินทางต่อไปยังนครโฮจิมินห์ 
เพื่อรับพี่น้องคนไทยเพิ่มเติม ซึ่งด าเนินการโดย 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และทีมงาน 

รวมจ านวนคนไทยท้ังหมด ๑๑๑ คน บ่ายวันนี้ คณะเท่ียวบินดังกล่าวได้เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 

ผมขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล หน่วยงานไทยท่ีรับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ี 
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เองท่ีทุ่มเทสนับสนุนการด าเนินการนี้มาอย่างใกล้ชิด 
ตั้งแต่ต้น รวมท้ังพี่น้องคนไทยผู้เดินทางท่ีเข้าใจข้อจ ากัดและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

การส่งพี่น้องคนไทยกลับบ้านคร้ังนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก 
ท่านรองนายกรัฐมนตรีหวู ดึ๊ก ดาม กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม Civil Aviation Authority of 
Vietnam (CAAV) กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม กรมตรวจคนเข้าเมือง การท่องเท่ียวเวียดนาม 
(VNAT) และส านักข่าว Voice of Vietnam (VOV) 

ผมขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียและภาคเอกชนไทยในเวียดนามอย่างสูงท่ีสนับสนุนการจัดเท่ียวบิน
พิเศษนี้ 

ด้วยความรักและปราถนาดี 

 ธานี แสงรัตน์ 
 เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 
 ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

"การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล" 



 
Thân gửi các công dân Thái Lan tại Việt Nam. 

Tôi xin thông báo sáng nay, tôi, Đại sứ cùng tùy viên quân đội không quân và cán bộ Đại 
sứ quán đã đến tiễn các công dân Thái Lan bị mắc kẹt tại mien Bắc Việt Nam về Thái 
Lan trên chuyến bay đặc biệt của Hãng hàng không Air Asia qua Thành phố Hồ Chí Minh 
đón thêm một số công dân Thái khác do Tổng lãnh sự quán Thái Lan đảm nhận, tổng số 
tất cả 111 người. Đến chiều nay, chuyến bay trên đã hạ cánh xuống Thái Lan một cách 
an toàn. 

Tôi xin chân thành cám ơn Bộ ngoại giao, Cục lãnh sự và các bên liên quan của Thái Lan 
cùng tất cả các cán bộ của Đại sứ quán và Lãnh sự quán đã tận tình hỗ trợ hoạt động 
trên ngày từ những ngày khởi đầu, đồng thời cám ơn các công dân Thái lan có mặt trên 
chuyến bay đã cảm thông cho sự hạn chế và dành sự hợp tác tốt đẹp. 

Việc đưa các công dân Thái Lan về Thái lần này sẽ không thể diễn ra nếu như không có 
sự hỗ trợ từ Phó thủ tướng Võ Đức Đam, Bộ Y tế Việt Nam, Cục hàng không Việt Nam, Bộ 
ngoại giao Việt Nam, Cục xuất nhập cảnh, Tổng cục du lịch Việt Nam và VOV. 

Xin cám ơn hãng hàng không Air Asia và khối tư nhân Thái lan tại Việt Nam đã ủng hộ 
cho chuyến bay này. 

Trân trọng 
Tanee Sangrat 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. 

 

 


