
1. โปรดเขา้ระบบ CoE Online เพ่ือลงทะเบียนใหม่

- กดท่ี “ส ำหรบั คนไทย”

- เขำ้ไปที่เวบ็ไซต ์
https://coethailand.mfa.go.th/

ขัน้ตอนการขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางกลับไทย
ถ้าต้องการเลอืกสถานทีกั่กตัวทีรั่ฐก าหนดให ้(SQ - ไม่มคี่าใช้จ่าย) 

*ส าหรับผู้ทีล่งทะเบยีนใหม่*

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


2. อ่านกฎเกณฑ ์และขอ้มูลของ CoE Online

อำ่นเสรจ็แลว้ กดเครื่องหมำยถกูหนำ้ขอ้ควำม “รบัทรำบ”

และ กดปุ่ ม



3. เลือกประเทศเกาหลีใต ้และสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโซล 
และกด “ลงทะเบียน”

• หำกบินกลบัไทยจำกประเทศเกำหลีใต ้เลือก
ประเทศ / เมอืงต้นทาง 
– เกำหลีใต้
สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ / ส านักงานการค้าฯ 
– สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ กรุงโซล

หมายเหตุ: หากเลือกประเทศอื่นทีไ่ม่ใช่เกาหลีใต้
สถานทตูฯ จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ และจะต้อง
ลงทะเบยีนใหม่ทัง้หมด



4. กรอกขอ้มูลตามจริง และตรวจสอบความถูกตอ้ง

• โดยเฉพำะ 
- อีเมล
- หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือในตำ่งประเทศ
- ขอใหต้รงกบัท่ีสำมำรถติดตอ่ไดจ้รงิในกรณี
จ ำเป็น หรอืเรง่ดว่น เพรำะอีเมล และหมำยเลข
โทรศพัทมื์อถือในตำ่งประเทศเป็นช่องทำงที่
สถำนทตูฯ จะแจง้วิธีกำรจองตั๋วเครื่องบิน
กลบัไทย 

ไม่มีการโทรศัพทแ์จ้ง ใหแ้ก้ไข
ข้อมูล หรือแจง้วันเดนิทาง

- หากข้อมูลไม่ถกูตอ้ง ทา่นจะไม่ไดรั้บ
แจง้วธีิจองตั๋วกลับไทยของเทีย่วบนิส าหรับ
ผู้ทีก่ักตวัแบบ SQ (ไม่มีค่าใช้จา่ย)

- ตัวอย่าง -



5. อปัโหลดหนงัสือเดินทาง หรือ พาสขาว
• เลื่อนลงดำ้นลำ่ง และอพัโหลด หนำ้หนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.)
• หำกถือ C.I. แบบเก่ำ ตอ้งอปัโหลด 2 ภำพ ไดแ้ก่ 

1) ปก C.I. 
2) ขอ้มลูสว่นตวัดำ้นใน
ตวัอย่ำงตำมดำ้นลำ่ง

หมายเหตุ:
หำกไม่อปัโหลดหนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.) ระบบ CoE Online จะไม่ใหท้่ำน
ด ำเนินกำรต่อ
- ขอให้สมาชิกในครอบครัวท าการลงทะเบียนแยกกัน

- อ่ำนวิธีกำรอปัโหลดหนำ้หนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว  หรอืดวูีดีโอท่ี 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (นาททีี ่ 0.35)

กดเลือก หลงัจำกตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดเรยีบรอ้ย

นายคนไทย ใจดี

MR. KHONTHAI JAIDEE

M 170

01 JAN 2000 

-

กรุงเทพฯ

BANGKOK

XX/XX/XXXX

ROYAL THAI EMBASSY, SEOUL

1 2

A XXXXXX

หรือ

https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


6. ตรวจสอบผลการพิจารณา

• ใหท้ำ่นกลบัสูเ่มนหูลกัและกด
ท่ี ตรวจสอบผล สถำนะของ
ทำ่นจะเป็น “รอกำรอนมุตัิ”

• ในระหวำ่งนี ้สถำนทตูฯ 
จะตรวจสอบขอ้มลูลำ่สดุ
ของทำ่น 

• สถำนะของทำ่นจะเป็น 
“รอกำรอนมุตัิ” จนกว่ำ 
จะมีกำรประกำศคิวของทำ่น 
(ดขูอ้ 7)

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



ผู้ทีล่งทะเบยีนใหม่ตัง้แตวั่นที ่
24 พ.ย. 63 เป็นต้นไป จะไม่มี
ล าดบัคิวตามระบบ google 
form แต่จะใช้การจัดล าดบั
ตามวันทีล่งทะเบยีนแทน 
ดงัน้ัน ขอใหจ้ าวันทีล่งทะเบียน 
โดยตรวจสอบในอเีมลแจ้งตอบ
รับการลงทะเบยีน หวัข้อ 
“ยืนยันการลงทะเบียนขอรับ
หนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

7. ไม่ตอ้งตรวจสอบคิวในระบบตรวจสอบล าดบัคิวสถานทูตฯ

- ตัวอย่าง -

รหสั 6 หลัก

ช่ือของทา่น

อีเมลของคุณ

วันทีล่งทะเบยีน



8. กรณีไม่พบอีเมลแจง้ตอบรับการลงทะเบียน

- ขอใหส้ง่อีเมลมำท่ี rteseoulmedia@gmail.com
ระบหุวัขอ้อีเมล “ลืมวันทีล่งทะเบยีน+ เลขหนังสือเดนิทาง + ช่ือ 
นามสกุล” พรอ้มแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรอื พำสขำว (C.I.)
- เม่ือสถำนทตูฯ ตรวจสอบขอ้มลูแลว้ จะตอบกลับทางอเีมล

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


9. รอประกาศเรียกผูมี้สิทธก์ลบัไทย
สำมำรถดท่ีู

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

- Twitter 

https://twitter.com/rte_seoul

- เวบ็ไซต ์

https://seoul.thaiembassy.org/th/index

หมายเหตุ:
- เม่ือไดร้บัอนมุตัิใหบ้ินกลบัไทย ระบบจะส่งอีเมลอตัโนมตัิไปท่ีอีเมลท่ีลงทะเบียนไวด้ว้ย เพ่ือแจง้เตือนให้

อปัโหลด
ตั๋วเครื่องบิน (วิธีกำรอปัโหลดตั๋วเครื่องบินท่ีขอ้ 11 และ 12)

- ในแต่ละเท่ียวบิน สถำนทตูฯ จะเรยีกประมำณ 200 รำย ตำมล ำดบัท่ีลงทะเบียนในระบบ CoE Online 
ส ำหรบัแต่ละเท่ียวบิน

- ในทกุเท่ียวบินส ำหรบัเขำ้ SQ จะมีท่ีส  ำรองส ำหรบัคนป่วย และคนตัง้ครรภ ์หรอืผูมี้ควำมจ ำเป็นอ่ืน ๆ 
โปรดอ่ำนขอ้มลูในส่วนคนป่วย / คนตัง้ครรภ ์มีควำมจ ำเป็นเรง่ด่วน

https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySeoul/
https://twitter.com/rte_seoul
https://seoul.thaiembassy.org/th/index


10. สถานทูตฯ อนุมติั และส่งวธีิการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินกลบัไทย
เมื่อสถานทูตฯ อนุมัติแล้ว ระบบจะส่ง
อีเมลอัตโนมัติ หัวข้อ “อนุมัติการ
ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง
การเดินทางเข้าราชอาณาจักร”
แจ้งให้อัปโโหลดต๋ัวเครื่องบิน

หมายเหตุ
- หากตรวจสอบผลการอนุมตัิแล้วพบวา่ได้รับการอนุมัติและระบบแจ้งให้อัปโหหลดเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสถานทูตฯ 
ทั้งทางอีเมลและเบอร์หทรศัพท ์กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่ได้รับวิธีการซือ้ตั๋ว+หมายเลขหนังสือเดินทาง+ชือ่-นามสกุล" มาที่อีเมล rteseoulmedia@gmail.com
- กรณีผู้พ านักอาศัยอยู่ในปโระเทศอยา่งผดิกฎหมาย เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณารีบซื้อตั๋วเครื่องบนิและน าตั๋วเครื่องบนิไปโรายงานตัวกลับปโระเทศหดยสมัครใจที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืงในเขตที่
ท่านพักอาศัยอยู ่อย่างน้อย 72 ชั่วหมงก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถเดินทางได้

- ตัวอย่าง -

ในระหว่างนี้ สถานทูตฯ จะส่งวิธีการซื้อต๋ัว
เครื่องบินให้ทราบทางหมายเลขหทรศัพท์มือถือ
เกาหลีและอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ขอให้ซื้อตั๋วให้
เรียบร้อยหดยเร็วที่สุด

รหัส 6 หลัก

อีเมลของคุณ

อีเมลของคณุ

ชื่อของท่าน

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


11. เม่ือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแลว้ เขา้ระบบ CoE Online
• เข้าระบบ CoE Online ที่

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

• กดที่

• หลังจากใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว 
สถานะของท่านจะเปโลี่ยนเปโ็น 
“กรุณาอัปโโหลดเอกสาร”

กดที่ เพื่อใส่
ข้อมูลเที่ยวบินที่สถานทตูฯ แจ้งให้
ทางข้อความมือถือและอีเมล

- ตวัอยา่ง -

เลขหนงัสอืเดินทำง

ชื่อ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกุล (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

ข้อมูลเพิ่มเติม: หลังจาการปโระกาศเรียกผู้มีสิทธิ์กลับไทย 2 วันท าการแล้ว แต่สถานะการลงทะเบียนของทา่นยงัเปโ็น “รอการอนุมัติ 
ค าร้องของท่านอยู่ในระหวา่งการพิจารณา” และไม่เคยได้รับอีเมลตามข้อ 2 หมายความว่า ยังไม่ถึงคิวเดินทางของท่าน

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


12. ใส่ขอ้มูลเท่ียวบินกลบัไทยตามตัว๋เคร่ืองบินท่ีซ้ือเขา้ระบบ CoE Online

• กรอกหมำยเลขเท่ียวบิน อำทิ KE653
(ไมใ่ช่หมำยเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

• วนัท่ีออกเดินทำง [วนั - เดือน - ปี (ค.ศ.)]
• วนัท่ีมำถึงไทย [วนั - เดือน - ปี (ค.ศ.)]
• ส ำหรบัหมำยเลขเท่ียวบินเครื่อง (transit)
ปลอ่ยวำ่งทกุช่อง

หมายเหตุ: หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท าใหใ้บรับรองการเดนิทางไม่สมบูรณ ์และถอืเป็นโมฆะ ซึง่สายการบนิจะไม่อนุญาตใหข้ึน้เคร่ืองบนิเดนิทางกลับไทย



13. อปัโหลดใบจองตัว๋เคร่ืองบินเขา้ระบบ CoE Online

- เลื่อนลงดำ้นลำ่ง และอปัโหลด ใบจองตั๋วเครื่องบนิ

(E-ticket)

- ไมต่อ้งกด “ท่ำนเลือกใชบ้รกิำร ASQ (Alternative State

Quarantine - จ่ำยเงินค่ำที่พกักกัตวัในไทยเอง) หรอืไม”่

- อำ่นวิธีกำรอปัโหลดตั๋วเครื่องบิน หรอืดวีูดีโอที่ 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
(นาททีี ่1.08)

- กด      หลงัจำกตรวจสอบขอ้มลู
ทัง้หมดเรียบรอ้ย

หมายเหตุ:
- หำกไม่อปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบบจะไม่ใหท้่ำนด ำเนินกำรต่อ
- ในกรณีท่ีมีตั๋วเครื่องบินหรอืใบจองตั๋วเครื่องบินท่ีเล่ือนก ำหนดกำรได ้สำมำรถอปัโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเขำ้ระบบได ้แต่โปรดใส่ขอ้มลูเท่ียวบินกลบัไทยในขอ้ 12. ตำมจรงิ
- กรณีเปล่ียนใจ จะกลบัไทยโดยกกัตวัท่ี ASQ (Alternative State Quarantine - จ่ำยเงินค่ำท่ีพกักกัตวัในไทยเอง) ดรูำยละเอียดท่ี https://bit.ly/3m9Pc1m

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


14. รอการอนุมติัใบรับรองเดินทางกลบัไทย

- ตัวอย่าง -
• สถำนทตูฯ จะอนมุตัิใบรบัรอง
เดินทำงกลบัไทยภำยใน
ระยะเวลำ 1-3 วนั เมื่ออนมุติั
แลว้ ระบบจะสง่อีเมลอตัโนมตัิ 
แจง้ดำวโหลดใบรบัรองกำร
เดินทำงกลบัไทย

• กดท่ี
• สถำนะของทำ่นจะเปลี่ยนเป็น

“ไดร้บักำรอนมุตัิ”
• กดท่ี                     พิมพ์
ใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทย

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

(ระบบจะส่งใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทยไปท่ีอีเมลทีล่งทะเบยีนไว้ดว้ย)



15. ดาวน์โหลด และพิมพเ์อกสาร

• ดำวนโ์หลด ใบรบัรองกำรเดินทำงกลบัไทย และพิมพเ์อกสำร 
เพ่ือน ำไปใหใ้นวนัเดินทำง

• เม่ือพิมพเ์อกสำรแลว้ เซน็ช่ือในช่องประดำ้นลำ่งของเอกสำร

• ตรวจสอบเอกสำรอีกครัง้ หำกมีขอ้ผิดพลำด และตอ้งกำรแกไ้ข
ติดต่อหมำยเลข 02-790-2955 / 02-795-0095 ตอ่ 204, 205, 208

- ตัวอย่าง -

เซน็ช่ือในช่องประ



(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับปโระเทศไทย
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)
(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 
(4) ตั๋วเครื่องบิน
(5) ดาวน์โหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)
(6) (หากม)ี เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน 
เปโ็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปโลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

* หมายเหตุ: ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เปโ็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) 
ยกเว้นเปโ็นผู้ปโ่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปโฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

16. เม่ือไดอ้นุมัตหินังสือรับรองการเดนิทางกลับไทยแล้ว ก่อนไปสนามบนิ 
โปรดตรวจเอกสารว่ามีครบ ดงันี้

https://bit.ly/2JuXgLI
https://bit.ly/2O0pJuR


17. รายการตรวจสอบส าหรับการเดินทางกลบัไทยจากเกาหลใีต้
ขั้นตอนที่ รายละเอียด ต๊ิก

1. ลงทะเบียนระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th/
คู่มือการลงทะเบียน ที่ https://bit.ly/3wpFWM7
- จ าวันท่ีลงทะเบียน (ตรวจสอบอีเมลอัตโนมัติ)
- จ ารหัส 6 หลัก ส าหรับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

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

3. รับอีเมลอัตหนมัติจากระบบ CoE Online อนุมัติการลงทะเบียน และอีเมลวิธีการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

4. จองต๋ัวเคร่ืองบิน และอัปโหหลดต๋ัวเคร่ืองบินเข้าระบบ CoE Online
(เฉพาะผู้ที่วีซ่าหมดอายุ โปโรดน าตั๋วเครื่องบินไปโรายงานตัวส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู่ อย่างน้อย 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง)

5. รอการอนุมัติ และดาวน์หหลดหนังสือรับรองเดินทางกลับไทยในระบบ CoE Online

6. ตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางกลับไทย

(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับปโระเทศไทย

(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)

(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 

(4) ตั๋วเครื่องบิน

(5) ดาวน์โหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)

(6) (หากมี) เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารฉบับอิเลก็ทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน 

เปโ็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปโลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

* หมายเหตุ: ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเช้ือไวรัสโควิด-19 เปโ็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ยกเว้นเปโ็นผู้ปโ่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจ

ก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปโฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

https://coethailand.mfa.go.th/
https://bit.ly/3wpFWM7
https://bit.ly/2JuXgLI
https://bit.ly/2O0pJuR


ข้อมูลเพิม่เตมิ และวธีิการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น



ลืมรหัส 6 หลกั 

ในระบบ CoE Online กดที ่“ลืมรหัส 6 หลัก คลกิทีน่ี่”

1. ในระบบ CoE Online 
กดท่ี “ลืมรหัส 6 หลกั คลกิที่น่ี”



2. กรอกขอ้มูล

• ใสข่อ้มลูตำมท่ีระบใุนหนงัสือ
เดินทำงของทำ่น 

- เลขหนงัสือเดินทำง

- ช่ือ (ภำษำองักฤษ)
- นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

- วนั-เดือน-ปีเกิด

เสรจ็แลว้ กด “Search”

- ตัวอย่าง -



3. รับรหสั 6 หลกั

• ระบบจะแจง้รหสั 6 หลกั ใหท้ำ่นทรำบ 

• ขอใหท้ำ่นจ ำหรอืจดรหสั 6 หลกันีแ้ละเก็บไวใ้หดี้
731054

- ตัวอย่าง -

- ผู้ที่กดปโุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” แล้วแต่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 

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



ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

• กดเลือก “แกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคล”

- ตัวอย่าง -

เลขหนงัสือเดินทำง

ช่ือ (ภำษำองักฤษ)

นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)

รหสั 6 หลกั



ผูท่ี้ตอ้งกำรยกเลิกกำรลงทะเบียน กรุณำสง่อีเมลพรอ้มแนบส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง ระบหุวัขอ้อีเมล “ยกเลิกกำรลงทะเบียน + หมำยเลขหนงัสือ

เดินทำง + ช่ือ-นำมสกลุ” มำท่ี rteseoulmedia@gmail.com

ยกเลกิการลงทะเบียน 

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


กรณีต้องการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาปโฏิบัติดังต่อไปโนี้

(1) เม่ือถึงคิวเดินทำงแลว้ กรุณำสง่ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของสมำชิก
ในครอบครวัทกุคนท่ีตอ้งกำรเดินทำงพรอ้มกนั และเอกสำรยืนยนั
ควำมสมัพนัธ ์(บตุร - สตูิบตัร, สำมีภรรยำ – ทะเบียนสมรส) มำท่ีอีเมล 
rteseoulmedia@gmail.com และรอใหส้ถำนทตูฯ พิจำรณำ และแจง้
ขัน้ตอนตอ่ไป
(2) ขอใหส้มำชิกในครอบครวัทกุคนท ำกำรลงทะเบียนแยกกนั

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


แรงงานถูกกฎหมายในระบบ EPS (วีซ่า E-9)

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

หมายแหตุ: ผู้ที่มีวีซ่า E-9 ที่ได้แจ้ง ส านักงานแรงงาน /โซล ขอเลื่อน
คิวการเดินทางกลับปโระเทศไทย และสถานทูตฯ ได้แจ้งวันเดินทางแล้ว 
แต่ไม่กลับตามวันดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนใหม่ในระบบ CoE Online



กรุณำติดตอ่ฝ่ำยคุม้ครองโทรศพัท ์02-790-2955 / 
02-795-0095 ตอ่ 106 / 112 / 117 หรอื 010-6747-0095 / 
010-3099-2955 หรอืไลน ์rteconsularseoul

กรณีเดนิทางกลับแบบเร่งดว่น เช่น ตัง้ครรภ ์และปัญหาสุขภาพ 



- ยืนยันลดจ านวนวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน ส าหรับทั้งคนไทย เเละชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลี (ปโระเทศที่ไม่มเีชื้อกลายพันธุ์)
- ส าหรับผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) 
อาจได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการกักกันตัวเปโ็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเปโ็นวัคซีนที่ไดร้ับการรับรองจากองค์การ
อนามัยหลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่าน้ันและต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้อง
แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเป็โนภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปโลภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง หรือส าเนาของเอกสารฉบบัอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างปโระเทศ มิเช่นนั้น ผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเปโ็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน รายละเอียดชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ใน
ปโัจจุบัน ได้แก่

หมายเหตุ: รายชื่อปโระเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการปโระกาศทุก 1 เดือน

มาตรการลดระยะเวลาในการกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เปโ็นต้นไปโ 

ชื่อวัคซีน ชื่อผู้ผลิต จ านวนหดส

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) Sinovac 2

AZD1222 AstraZeneca/Oxford 2

AZD1222 SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford 2

BNY162b2/CORMIRNATY Tozinameran
(INN)

Pfizer / BioNTech 2

Covishield (ChAdOx1_nCov-19) Serum Institute of India 2

Ad26.COV2.S Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson and 
Johnson

1

mRNA-1273 Moderna 2



ข้อมูลอืน่ ๆ และค าถามทีพ่บบอ่ย ที่
https://bit.ly/2PFHXCB

https://bit.ly/2PFHXCB

