
ประกาศวิธีการเรียกคิวตามวนัท่ีลงทะเบียนเดินทาง
กลบัไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นตน้ไป

ส าหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี



การประกาศผู้มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยแบบใหม่

• ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็นต้นไป สถานทูตฯ จะประกาศเรียกคิว
ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางกลับประเทศไทยประมาณ 4 - 5 วัน 
ตัวอย่างประกาศดังปรากฏตามด้านขวา

• สถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนให้ผู้ที่มีสิทธิ์
เดินทางกลับไทยภายใน 48 ชม. หลังประกาศ เพื่อให้ท่าน
อัปหหลดตั๋วเครื่องบินต่อไป

• ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ควรต้องจ าวันที่ลงทะเบียน
ในระบบให้ได้ หากจ าไม่ได้ สามารถตรวจสอบวันลงทะเบียน
หดยขอให้หาอีเมลที่ส่งมาให้ท่านหลังจากการลงทะเบียน หัวข้อ 
“ยืนยันการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

• ในกรณีที่ไม่มีอีเมลดังกล่าว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 
หดยส่งอีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com ระบุหัวข้อ 
“ลืมวันที่ลงทะเบียน+ เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล” 
พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว (C.I.)

ตัวอย่าง

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


รายการตรวจสอบส าหรับการเดินทางกลบัไทยจากเกาหลีใต้
ขั้นตอนที่ รายละเอียด ติ๊ก

1. ลงทะเบียนระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/
คู่มือการลงทะเบียน ที่ https://bit.ly/2K7N7oI
- จ าวันที่ลงทะเบียน (ตรวจสอบอีเมลอัตหนมัติ)
- จ ารหัส 6 หลัก ส าหรับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

2. รอประกาศเรียกวันที่ลงทะเบียนทาง FACEBOOK / TWITTER / เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงหซล 
ส าหรับผู้มีสิทธิ์กลับไทย

3. รับอีเมลอัตหนมัติจากระบบ CoE Online อนุมัติการลงทะเบียน และอีเมลวิธีการจองตั๋วเครื่องบิน 

4. จองตั๋วเครื่องบิน และอัปหหลดต๋ัวเครื่องบินเขา้ระบบ CoE Online
(เฉพาะผู้ที่วีซ่าหมดอายุ หปรดน าตั๋วเครื่องบินไปรายงานตัวส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู ่อย่างนอ้ย 72 ชั่วหมงก่อน
การเดินทาง)

5. รอการอนุมัติ และดาวน์หหลดหนังสือรับรองเดินทางกลับไทยในระบบ CoE Online

6. ตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางกลับไทย

(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์หหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)
(3) ใบรับรองแพทย์ fit to fly หรือผลตรวจเชื้อไวรัสหควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ที่เเสดงผลเปน็ลบ 

(อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง)
(4) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 
(5) ตั๋วเครื่องบิน
(6) ดาวน์หหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)

https://coethailand.mfa.go.th/
https://bit.ly/2K7N7oI
https://bit.ly/2JuXgLI
https://bit.ly/2O0pJuR


ระหวา่งรอประกาศ
ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online แล้ว ทุกท่านตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านให้ข้อมูลถูกต้องและ
ล่าสุด หดยเข้าเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/regis/start และกดปุ่ม                  และตรวจสอบข้อมูล 
ดังนี้

ชนิดหนังสือเดินทาง
4. เลือกประเภทหนังสือเดินทางให้ถูกต้อง 
หดยตรวจสอบได้จากตัวอักษรขึ้นต้นหมายเลขหนังสือเดินทาง
AA หรือ AB หรือ AC : หนังสือเดินทางธรรมดา ORDINARY PASSPORT
A หรือ TD : เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (พาสขาว) EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT
OF : หนังสือเดินทางราชการ OFFICIAL PASSPORT

ชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือเดินทาง
1. กรอกชื่อนามสกุลให้ตรงตามหนังสือเดินทางทุกตัวอักษร 
เช่น มีเว้นวรรค หรือ – ขีดกลาง หรือไม่
2. ชื่อกลาง ไม่ใช่ชื่อเล่นหรือการกรอกชื่อจริงซ้้า 2 ครั้ง 
กรุณาเว้นว่างหากหนังสือเดินทางของท่านไม่มีการใส่ชื่อกลาง
3. ตรวจสอบค าน าหน้าให้ตรงกับหนังสือเดินทาง 
เช่น หากเขียนว่า MISS ไม่ควรแก้ไขเองเป็น MRS. เพราะข้อมูลไม่ตรง
จะท าให้ท่านประสบปัญหาเมื่อเดินทางถึงไทย

https://coethailand.mfa.go.th/regis/start


1. รอประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์กลับไทย
สามารถดูท่ี

- Facebook
https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/

- Twitter 

https://twitter.com/ThailandinROK

- เว็บไซต์ 

https://seoul.thaiembassy.org/th/index
หมายเหต:ุ
- เมื่อได้รับอนุมัตใิห้บินกลับไทย ระบบจะส่งอเีมลอตัหนมัติ หัวข้อ “อนุมัติการลงทะเบียนขอรบัหนงัสือรบัรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร” 

ไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ดว้ย เพื่อแจ้งเตือนใหอ้ัปหหลดตัว๋เครื่องบิน 
- ในแต่ละเที่ยวบิน สถานทูตฯ จะเรียกประมาณ 200 ราย ตามล าดับที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online
- ในทุกเที่ยวบินส าหรับเข้า SQ จะมีที่ส ารองส าหรับคนป่วย และคนตั้งครรภ์ หรือผู้มีความจ าเป็นอื่น ๆ หปรดอ่านข้อมูลในสว่นคนป่วย / คน

ตั้งครรภ์ มีความจ าเป็นเร่งด่วน ข้อมูลที่ https://bit.ly/3clFdmW

ขั้นตอนการด าเนินการส าหรับผูท่ี้มีสิทธ์ิเดินทางกลบัประเทศไทย

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/
https://twitter.com/ThailandinROK
https://seoul.thaiembassy.org/th/index
https://bit.ly/3clFdmW


2. สถานทูตฯ อนุมติั และส่งวธีิการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกลบัไทย

เมื่อสถานทูตฯ อนุมัติแล้ว ระบบจะส่ง
อีเมลอัตหนมัติ หัวข้อ “อนุมัติการ
ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง
การเดินทางเข้าราชอาณาจักร”
แจ้งให้อปัหหลดต๋ัวเครื่องบิน

หมายเหตุ
- หากตรวจสอบผลการอนุมัติแล้วพบว่าได้รับการอนุมัติและระบบแจ้งให้อัปหหลดเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสถานทูตฯ 
ทั้งทางอีเมลและเบอร์หทรศัพท์ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่ได้รับวิธีการซื้อตั๋ว+หมายเลขหนังสือเดินทาง+ชื่อ-นามสกุล" มาที่
อีเมล rteseoulmedia@gmail.com
- กรณีผู้พ้านักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณารีบซื้อตั๋วเครื่องบินและน้าตั๋วเครื่องบินไปรายงานตัวกลับประเทศหดยสมัคร
ใจที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู่ อย่างน้อย 72 ชั่วหมงก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเดินทางได้

- ตัวอย่าง -

ในระหว่างนี้ สถานทูตฯ จะส่งวิธีการ
ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ทราบทางหมายเลข
หทรศัพท์มือถือเกาหลีและอีเมลที่
ลงทะเบียนไว้ ขอให้ซื้อตั๋วให้
เรียบร้อยหดยเร็วที่สุด

รหสั 6 หลัก

อเีมลของคุณ

อเีมลของคุณ

ชือ่ของท่าน

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


3. เม่ือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแลว้ เขา้ระบบ CoE Online
• เข้าระบบ CoE Online ที่

https://coethailand.mfa.go.
th/regis/start

• กดที่

• หลังจากใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว 
สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น 
“กรุณาอัปหหลดเอกสาร”

กดที่ เพื่อใส่
ข้อมูลเที่ยวบินที่สถานทูตฯ แจ้งให้
ทางข้อความมือถือและอีเมล

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

ข้อมูลเพิ่มเติม: หลังจาการประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์กลับไทย 2 วันท าการแล้ว แต่สถานะการลงทะเบียนของท่านยังเป็น 
“รอการอนุมัติ ค าร้องของท่านอยู่ในระหว่างการพิจารณา” และไม่เคยได้รับอีเมลตามข้อ 2 หมายความว่า ยังไม่ถึงคิว
เดินทางของท่าน

https://coethailand.mfa.go.th/regis/start


4. ใส่ขอ้มูลเท่ียวบินกลบัไทยเขา้ระบบ CoE Online

- กรอกหมายเลขเที่ยวบิน อาทิ KE651
(ไม่ใช่หมายเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

- วันที่ออกเดินทาง [วัน - เดือน - ปี (ค.ศ.)]

- วันที่มาถึงไทย [วัน - เดือน - ปี (ค.ศ.)]

• ส าหรับหมายเลขเที่ยวบินเครื่อง (transit)
ปล่อยว่างทุกช่อง

หมายเหตุ: หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท้าให้ใบรับรองการเดินทางไม่สมบูรณ์ 
และถือเป็นหมฆะ ซึ่งสายการบินจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับไทย



5. อปัโหลดใบจองตัว๋เคร่ืองบินเขา้ระบบ CoE Online
- เลื่อนลงด้านล่าง และอัปหหลด ใบจองตั๋วเครื่องบิน

(E-ticket)

- ไม่ต้องกด “ท่านเลือกใช้บริการ ASQ (Alternative 

State Quarantine - จ่ายเงินค่าที่พักกักตัวในไทย

เอง) หรือไม่”

- อ่านวิธีการอปัหหลดตั๋วเครื่องบิน หรือดูวีดีหอที่ 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (นาทีที่ 1.08)

- กด      หลังจากตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดเรียบร้อย

หมายเหต:ุ
- หากไม่อัปหหลดใบจองตั๋วเครื่องเข้าระบบ ระบบจะไม่ให้ท่านด าเนินการต่อ
- ในกรณีที่มีตั๋วเครื่องบินหรือใบจองตั๋วเครื่องบินที่เลื่อนก าหนดการได้ สามารถอัปหหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเข้าระบบได้ แต่หปรดใส่ข้อมูลเที่ยวบินกลับไทย
ในข้อ 4. ตามจริง
- กรณีเปลี่ยนใจ จะกลับไทยหดยกักตัวที่ ASQ (Alternative State Quarantine - จ่ายเงินค่าที่พักกักตัวในไทยเอง) ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3m9Pc1m

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
https://bit.ly/3m9Pc1m


6. รอการอนุมติัใบรับรองเดินทางกลบัไทย

- ตัวอย่าง -• สถานทูตฯ จะอนุมัติใบรับรอง
เดินทางกลับไทยภายในระยะเวลา 
1-3 วัน เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะส่ง
อีเมลอัตหนมัติ แจ้งดาวหหลด
ใบรับรองการเดินทางกลับไทย

• กดที่

• สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น 
“ได้รับการอนุมัต”ิ

• กดที่                     
พิมพ์ใบรับรองการเดินทางกลับไทย

เลขหนงัสือเดินทาง

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)

นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

(ระบบจะส่งใบรับรองการเดนิทางกลับไทยไปทีอ่เีมลทีล่งทะเบยีนไว้ด้วย)



7. ดาวน์โหลด และพิมพเ์อกสาร

• ดาวน์หหลด ใบรับรองการเดินทางกลับไทย และพิมพ์
เอกสาร เพื่อน าไปให้ในวันเดินทาง

• เมื่อพิมพ์เอกสารแล้ว เซ็นชื่อในช่องประด้านล่างของ
เอกสาร

• ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาด และ
ต้องการแก้ไข ติดต่อหมายเลข 02-790-2955 / 
02-795-0095 ต่อ 204, 205, 208

- ตัวอย่าง -

เซน็ช่ือในช่องประ



(1) หนังสือรับรองการเดินทาง (CoE)
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์หหลดได้ที่ https://bit.ly/39qIAIj)
(3) ใบรับรองแพทย์ fit to fly หรือผลตรวจเชื้อไวรัสหควิด-19 เป็นลบ

ด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ที่เเสดงผลเป็นลบ (อายุไม่เกิน 72 ชม. 
ก่อนเดินทาง)

(4) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I. / E.T.D.) 
(5) ตั๋วเครื่องบิน 
(6) ดาวน์หหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” 

ในหทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางถึง
ท่าอากาศยานของไทย ข้อมูลที่ https://bit.ly/2LBXuSp

8. เม่ือไดอ้นุมติัหนงัสือรับรองการเดินทางกลบัไทยแลว้ 
ก่อนไปสนามบิน โปรดตรวจเอกสารวา่มีครบ ดงัน้ี

https://bit.ly/39qIAIj
https://bit.ly/2LBXuSp


ข้อมูลเพิม่เติม (1)
1. ลืมรหัส 6 หลัก

ผู้ที่ลืมรหัส 6 หลัก กรุณากดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” ในระบบ CoE Online 

- ผู้ที่กดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” แล้วแต่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 

ระบุหัวข้ออีเมล “ไม่พบรหัส + หมายเลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ-นามสกุล” มาที่ rteseoulmedia@gmail.com 

2. ลืมวันที่ลงทะเบียน 

(1) หาอีเมลที่ระบบ CoE Online ส่งมาให้ท่านหลังจากการลงทะเบียน หัวข้อ “ยืนยันการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

(2) ในกรณีที่ไม่มีอีเมลดังกล่าว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หดยส่งอีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com 

ระบุหัวข้อ “ลืมวันที่ลงทะเบียน+ เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล” พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว (C.I.)

3. ยกเลิกการลงทะเบียน 

ผู้ที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้ออีเมล “ยกเลิกการลงทะเบียน + 

หมายเลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ-นามสกุล” มาที่ rteseoulmedia@gmail.com 



ข้อมูลเพิม่เตมิ (2)
4. กรณีต้องการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ต้อง
การเดินทางพร้อมกัน และเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ (บุตร - สูติบัตร, สามีภรรยา – ทะเบียน
สมรส) มาที่อีเมล rteseoulmedia@gmail.com และรอให้สถานทูตฯ พิจารณา และแจ้งข้ันตอน
ต่อไป

(2) ขอให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนท าการลงทะเบียนแยกกัน

5. แรงงานถูกกฎหมายในระบบ EPS (วีซ่า E-9)

- ผู้ที่มีวีซ่า E-9 และต้องการกลับไทยตามช่วงเวลาที่ครบสัญญาจ้าง ขอให้ติดต่อส านักงานแรงงาน 
หทรศัพท์ 02-794-5222

6. กรณีเดินทางกลับแบบเร่งด่วน เช่น ต้ังครรภ์ และปัญหาสุขภาพ กรุณาติดต่อฝ่ายคุ้มครอง
หทรศัพท์ 02-790-2955 / 02-795-0095 ต่อ 106 / 112 / 117 หรือ 010-6747-0095 / 010-
3099-2955 หรือไลน์ rteconsularseoul

• ข้อมูลอื่น ๆ และค าถามที่พบบ่อย ที่ https://bit.ly/3clFdmW

mailto:rteseoulmedia@gmail.com
https://bit.ly/3clFdmW

