
การจองคิวท าหนังสือเดินทาง และวิธีการลงทะเบียน
เดินทางกลับไทย ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 



การจองคิวท าหนังสือเดินทาง
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล



ไม่มีวีซ่า
https://forms.gle/Ln4

NB4p9hPt13eQv8

มีวีซ่า
https://forms.gle/fSx1j

g64xYv7qHNw7

Welcome Menu
จองท าหนังสือเดินทาง

ในระบบ Google Form
https://forms.gle/eSYP

dNueGvKJ3Ffw8

ลงทะเบียน
1.ข้อมูลส่วนตัว 

2. เลขบัตรประชาชน
3. เลขหนังสือเดินทาง

4. วันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
5. เลข Alien card และชนิดวีซ่า

ลงทะเบียน
1.ข้อมูลส่วนตัว 

2. เลขบัตรประชาชน
3. เลขหนังสือเดินทาง

4. วันท่ีหนังสือเดินทางหมดอายุ

รอการคัดกรองข้อมูล   
1 – 2 สัปดาห์ 

มาท าหนังสือ
เดินทางท่ี สอท. 
ตามวันท่ีก าหนด

ตรวจสอบคิวและวันที่สถานทูตฯ 
นัดหมายให้มาท าหนังสือเดินทาง
ผ่านระบบตรวจสอบคิวและวัน

นัดหมายท าหนังสือเดินทาง 
https://dcaregistration.mfa.g

o.th/khonthai/qcheckens

สรุปขั้นตอนการจองคิวท าหนังสือเดินทาง
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

สถานะวันที่ 24 มี.ค. 64

https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8
https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7
https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


ขั้นตอนการจองคิวท าหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

1) ลงทะเบียน “การจองคิวท าหนังสือเดินทาง (ไม่สามารถจองทางอีเมลได้)”
ที่ https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8

เข้าระบบการจองคิว โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังน้ี 
(ส าหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องการท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม่ทุกท่าน ทั้งผู้ที่มีวีซ่าทุกประเภท และผู้ที่ไม่มีวีซ่า)
- แบบฟอร์มจองคิวท าหนังสือเดินทาง ส าหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า
กดที่ => https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8
- แบบฟอร์มจองคิวท าหนังสือเดินทาง ส าหรับผู้ที่มีวีซ่า
กดที่ => https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7
- กรณีผู้ประสงค์ท าหนังสือเดินทางอายุต่ ากว่า 20 ปีที่มีวีซ่าพ านักระยะยาว / ถือสัญชาติเกาหลีหรือสัญชาติอื่น ๆ
ติดต่อที่ rteseoul.pp@gmail.com พร้อมแจ้งรายละเอียด 

1. ลงทะเบยีนในระบบ Google form

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8&sa=D&source=editors&ust=1616047179340000&usg=AFQjCNFdvWmi4SYcsy-mou7BFa0lKkfdBw
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7&sa=D&source=editors&ust=1616047179340000&usg=AFQjCNF_RoHIipj550NIyg24K8U0uOW11Q
mailto:rteseoul.pp@gmail.com


!!! ค าเตือน !!!
1. ข้อมูลที่กรอกในระบบ Google form ต้องเป็นจริงและล่าสุด รวมทั้ง ต้องเลือกลงทะเบียนให้ถูกประเภทด้วย 

(มีวีซ่า หรือ ไม่มีวีซ่า) หากข้อมูลเป็นเท็จ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปฏิเสธการยื่นเรื่องท าหนังสือเดินทาง 
2. หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นข้อมูลส าคัญในการตรวจสอบล าดับคิว 
- ผู้ที่ประสงค์ส ารองล าดับคิวต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ใน Google form โดยไม่เว้นวรรค 

หากไม่มีบัตรประชาชนและ/หรือจ าหมายเลขบัตรประชาชนไม่ได้ ควรท าบัตรประชาชนใหม่ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนลงทะเบียน โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ข้อมูลที่ https://bit.ly/3bVqmzh

- กรณีไม่มีหนังสือเดินทาง และ/หรือจ าหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ได้ สามารถกรอกใน Google form 
เป็น AA0000000 (ตัวอักษร “A” 2 ตัว และเลขศูนย์ 7 ตัว)

- หากข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทางไม่ถูกต้อง เช่น บัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก 
ท่านจะไม่สามารถตรวจสอบล าดับคิวได้

- กรณีที่กรอกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถแก้ไขในระบบ Google form ได้ ในการน้ี ขอให้ท่าน
ลงทะเบียนในระบบ Google form ใหม่

3. หลังจากที่ลงทะเบียนในระบบ Google form เสร็จแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะบริหารและคัดกรองข้อมูลเข้า
ระบบตรวจสอบคิว ขอให้ท่านตรวจสอบในระบบอีกครั้ง ภายหลังจากวันที่ท่านลงทะเบียนไปแล้ว 1 – 2 สัปดาห์ และ
หากยังไม่พบข้อมูล ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่ (ในระหว่างนี้ ไม่ควรลงทะเบียนซ้ า เพราะจะท าให้ล าดับคิวของท่าน
ล่าช้าลง)
4. การลงทะเบียนซ้ าจะถือว่า ท่านประสงค์จะเลื่อนวันท าหนังสือเดินทางและท าให้ล าดับคิวของท่านล่าช้าลงโดย
อัตโนมัติ

https://bit.ly/3bVqmzh


2.1 หลังจากลงทะเบียนในระบบ Google form ที่ https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8 แล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบล าดับคิวของท่านด้วยตัวเองในระบบตรวจสอบล าดับคิวการจองคิวท าหนังสือเดินทาง 
(5 ป,ี 10 ปี) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ภายหลังวันที่ท่านลงทะเบียนไปแล้ว 1 – 2 สัปดาห์ ที่ 
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens

2. วิธีการตรวจสอบล าดับคิว

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


2.2 เมื่อเข้าเว็บไซต์ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens
แล้ว กดที่ “คลิกเพื่อตรวจสอบ” เพ่ือเริ่มการตรวจสอบล าดับคิว 

https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens


2.3 กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหนังสือเดินทาง และกดตรวจสอบ

ระบุหมายเลข 13 หลักบนบัตร
ประชาชนของท่าน โดยไม่ต้อง
เว้นวรรค

(ระบบจะเพิ่ม “-” ให้โดยอัตโนมัติ)

โปรดระบุหมายเลขหนังสือ
เดินทาง โดยไม่ต้องเว้นวรรค

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางแบบเก่าทีม่ีตวัอักษรและหมายเลขน้อยกว่า 9 หลัก อาทิ Z123456 (รวม 7 หลัก) 
ขอให้ท่านเพิ่มเลขศูนย์ (0) หลังจากหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านให้ครบ 9 หลัก ในระบบตรวจสอบคิว อาทิ Z12345600 



กรณีพบข้อมูลในระบบ
และมีวันนัดหมาย

กรณีพบข้อมูล 
แต่อยู่ระหว่างการจัดสรรคิว

2.4 การแสดงผลของท่าน

กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ



3. หลังตรวจสอบข้อมูล
3.1 กรณีพบข้อมูลในระบบ ท าอย่างไรต่อ

• ขอให้ท่านมาท าหนังสือเดินทางใหม่ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ
ตามวันนัดหมายท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ ก าหนดในช่วงเวลาท าการ
(เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.) 
- กดคิวหมายเลข 3 ท่ีฝ่ายกงสุล เพ่ือรับคิวท าหนังสือเดินทางในวันดังกล่าว
- หากไม่มาตามวันท่ีสถานเอกอัครราขทูตฯ ก าหนด หรือต้องการเปลี่ยนวันท า
หนังสือเดินทาง ขอให้ลงทะเบียนในระบบ Google form ใหม่ ท่ี
https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
เอกสารที่ต้องเตรียมส าหรับท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่
< กรณีทั่วไป >
1. บัตรประชาชนไทยท่ียังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนหรือหมดอายุแล้ว 

(ตัวจริง)
*หากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือเกิน 3 เดือน ขอปฏิเสธการรับค าร้อง*
< กรณีหนังสือเดินทางหายหรือไมม่ีหนังสอืเดินทางตัวจริง >
1. บัตรประชาชนไทยท่ียังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ส าเนา)
3. ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจเกาหลี (ตัวจริง) โดยระบุชื่อนามสกุล 
วันเดือนปีเกิดเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อมูลในใบแจ้งความไม่ถูกต้อง
จะไม่สามารถใช้ยื่นท าหนังสือเดินทางใหม่ได้
ค่าธรรมเนียมช าระเป็นเงินสดเท่านั้น รายละเอียดที่ https://bit.ly/3s28Grm

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8
https://bit.ly/3s28Grm


3.2 กรณีพบข้อมูล แต่อยู่ระหว่างการจัดสรรคิว
• หากระบบได้แสดงผลลักษณะนี้ หมายความว่า 
การลงทะเบียนจองคิวท าหนังสือเดินทางของท่าน
เสร็จสมบูรณ์ แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
อยู่ในระหว่างการจัดสรรวันที่ก าหนด
ท าหนังสือเดินทาง
• ในระหว่างนี้ ขอความร่วมมือไม่ลงทะเบียนใหม่
และรอการจัดสรรวันท าหนังสือเดินทาง 
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์  



3.3 กรณีไม่พบข้อมูลในระบบ ท าอย่างไร
•ตรวจสอบว่า หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ 

หมายเลขหนังสือเดินทางที่กรอกถูกต้องหรือไม่   
• ลงทะเบียนถูกที่หรือไม่ 

(https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8)
•อาจกรอกข้อมูลผิดในระบบ กรณีที่กรอกข้อมูล

ในระบบผิด ท่านจะไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ 
ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่
•ข้อมูลของท่านอาจอยู่ในระบบแล้ว แต่ยังอยู่ใน

ระหว่างการบริหารและคัดกรองข้อมูลเข้าระบบ
ตรวจสอบคิว ขอให้ท่านตรวจสอบในระบบอีกครั้ง 
หลังจากวันที่ลงทะเบียนไปแล้ว 1 – 2 สัปดาห์ 
หากยังไม่พบข้อมูลหลังจากช่วงเวลาดังกลา่ว 
ขอให้ท่านลงทะเบียนใหม่

https://forms.gle/eSYPdNueGvKJ3Ffw8


วิธีการลงทะเบียนเดินทางกลบัไทย 
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
อัปโหลดตั๋วเครื่องบินต่อไป

• ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ควรต้องจ าวันที่ลงทะเบียน
ในระบบให้ได้ หากจ าไม่ได้ สามารถตรวจสอบวันลงทะเบียน
โดยขอให้หาอีเมลที่ส่งมาให้ท่านหลังจากการลงทะเบียน หัวข้อ 
“ยืนยันการลงทะเบียนขอรบัหนังสือรับรองการเดนิทางเข้า
ราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

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

ตัวอย่าง

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


ผู้ทีล่งทะเบยีนใหม่ตัง้แต่วันที ่
24 พ.ย. 63 เป็นต้นไป จะไม่มี
ล าดับควิตามระบบ google 
form แต่จะใช้การจัดล าดับ
ตามวันทีล่งทะเบยีนแทน 
ดังน้ัน ขอใหจ้ าวันทีล่งทะเบยีน 
โดยตรวจสอบในอเีมลแจ้ง
ตอบรับการลงทะเบยีน หวัข้อ 
“ยืนยันการลงทะเบียนขอรับ
หนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

ไม่ตอ้งตรวจสอบคิวในระบบตรวจสอบล าดบัคิวสถานทูตฯ

- ตัวอย่าง -

รหสั 6 หลัก

ช่ือของทา่น

อีเมลของคุณ

วันทีล่งทะเบยีน



กรณีไม่พบอีเมลแจง้ตอบรับการลงทะเบียน

- ขอใหส้ง่อีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com
ระบหุวัขอ้อีเมล “ลืมวันทีล่งทะเบยีน+ เลขหนังสือเดนิทาง + ช่ือ 
นามสกุล” พรอ้มแนบส าเนาหนงัสือเดินทาง หรอื พาสขาว (C.I.)
- เม่ือสถานทตูฯ ตรวจสอบขอ้มลูแลว้ จะตอบกลับทางอเีมล

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


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

ชนิดหนังสือเดินทาง
4. เลือกประเภทหนังสือเดินทางให้ถูกต้อง 
โดยตรวจสอบได้จากตัวอักษรขึ้นต้นหมายเลขหนังสือเดินทาง
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 ไม่ใช่ชื่อเล่นหรือการกรอกชื่อจริงซ้ า 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
หมายเหตุ:
- เมื่อได้รับอนุมัติให้บินกลับไทย ระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัติ หัวข้อ “อนุมัติการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร” 

ไปที่อีเมลท่ีลงทะเบียนไว้ด้วย เพ่ือแจ้งเตือนให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบิน 
- ในแต่ละเท่ียวบิน สถานทูตฯ จะเรียกประมาณ 200 ราย ตามล าดับที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online
- ในทุกเท่ียวบินส าหรับเข้า SQ จะมีที่ส ารองส าหรับคนป่วย และคนตั้งครรภ์ หรือผู้มีความจ าเป็นอื่น ๆ โปรดอ่านข้อมูลในส่วนคนป่วย / 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
อีเมลอัตโนมัติ หัวข้อ “อนุมัติการ
ลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง
การเดินทางเข้าราชอาณาจักร”
แจ้งให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ
- หากตรวจสอบผลการอนุมตัิแล้วพบวา่ได้รับการอนุมัติและระบบแจ้งให้อัปโหลดเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งวิธีการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสถานทูตฯ 
ทั้งทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท ์กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่ได้รับวิธีการซือ้ตั๋ว+หมายเลขหนังสือเดินทาง+ชือ่-นามสกุล" มาที่
อีเมล rteseoulmedia@gmail.com
- กรณีผู้พ านักอาศัยอยู่ในประเทศอยา่งผดิกฎหมาย เมื่อถึงคิวเดินทางแล้ว กรุณารีบซื้อตั๋วเครื่องบนิและน าตั๋วเครื่องบนิไปรายงานตัวกลับประเทศโดยสมัคร
ใจที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่ท่านพักอาศัยอยู ่อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันท่านจะไม่สามารถเดินทางได้

- ตวัอยา่ง -

ในระหว่างนี้ สถานทูตฯ จะส่งวิธีการ
ซื้อต๋ัวเครื่องบินให้ทราบทางหมายเลข
โทรศัพท์มือถือเกาหลีและอีเมลที่
ลงทะเบียนไว้ ขอให้ซื้อตั๋วให้
เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

รหัส 6 หลัก

อีเมลของคุณ

อีเมลของคณุ

ชื่อของท่าน

mailto:rteseoulmedia@gmail.com


3. เม่ือซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแลว้ เขา้ระบบ CoE Online
• เข้าระบบ CoE Online ที่

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

• กดที่

• หลังจากใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว 
สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น 
“กรุณาอัปโหลดเอกสาร”

กดที่ เพื่อใส่
ข้อมูลเที่ยวบินที่สถานทตูฯ แจ้งให้
ทางข้อความมือถือและอีเมล

- ตวัอยา่ง -

เลขหนงัสอืเดินทาง

ชื่อ (ภาษาองักฤษ)

นามสกุล (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

ข้อมูลเพิ่มเติม: หลังจาการประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์กลับไทย 2 วันท าการแล้ว แต่สถานะการลงทะเบียนของทา่นยงัเป็น 
“รอการอนุมัติ ค าร้องของท่านอยู่ในระหวา่งการพจิารณา” และไม่เคยได้รับอีเมลตามข้อ 2 หมายความว่า ยังไม่ถึงคิว
เดินทางของท่าน

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


4. ใส่ขอ้มูลเท่ียวบินกลบัไทยเขา้ระบบ CoE Online

- กรอกหมายเลขเท่ียวบิน อาทิ KE651
(ไม่ใช่หมายเลขจองตั๋วเครื่องบิน)

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

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

• ส าหรับหมายเลขเที่ยวบินเครื่อง (transit)
ปล่อยว่างทุกช่อง

หมายเหต:ุ หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง จะท าให้ใบรับรองการเดินทางไม่สมบูรณ์ 
และถือเป็นโมฆะ ซึ่งสายการบินจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินเดนิทางกลับไทย



ตวัอยา่งตัว๋เคร่ืองบิน

การบินไทย เอเชียน่าแอร์ไลน์ โคเรียแอร์



หมายเลขเท่ียวบิน หรือ Flight Number คืออะไร 
• หมายเลขเที่ยวบินหรอืในภาษาองักฤษ คือ flight number ประกอบดว้ยรหสัของสายการบินและ
เลขเที่ยวบิน ซึง่ปรากฏอยู ่ในตั๋วเครื่องบิน

การบินไทย เท่ียวบินท่ี 657 ในตั๋วเครื่องบิน
จะระบุว่า TG657

โคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี 653
ในตั๋วเครื่องบินจะระบุว่า KE653

เอเชียน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 741
ในตั๋วเครื่องบินจะระบวุ่า OZ741



5. อปัโหลดใบจองตัว๋เคร่ืองบินเขา้ระบบ CoE Online

- เลื่อนลงด้านล่าง และอัปโหลด ใบจองตั๋วเครื่องบิน

(E-ticket)

- ไม่ต้องกด “ท่านเลือกใช้บริการ ASQ (Alternative 

State Quarantine - จ่ายเงินค่าที่พักกักตัวในไทย

เอง) หรือไม่”

- อ่านวิธีการอัปโหลดต๋ัวเครื่องบิน หรือดูวีดีโอที่ 
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc (นาทีที่ 1.08)

- กด      หลังจากตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดเรียบร้อย

หมายเหตุ:
- หากไม่อัปโหลดใบจองตั๋วเครือ่งเขา้ระบบ ระบบจะไม่ให้ท่านด าเนินการต่อ
- ในกรณีที่มีตั๋วเครื่องบินหรือใบจองตั๋วเครื่องบินที่เลื่อนก าหนดการได้ สามารถอัปโหลดใบจองตั๋วเครื่องบินเข้าระบบได้ แต่โปรดใส่ข้อมูลเที่ยวบินกลับไทย
ในข้อ 4. ตามจริง
- กรณีเปลี่ยนใจ จะกลับไทยโดยกักตัวที่ ASQ (Alternative State Quarantine - จ่ายเงินค่าที่พักกกัตัวในไทยเอง) ดูรายละเอียดที่ https://bit.ly/3m9Pc1m

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


6. รอการอนุมติัใบรับรองเดินทางกลบัไทย

- ตวัอยา่ง -• สถานทูตฯ จะอนุมัติใบรับรอง
เดินทางกลับไทยภายในระยะเวลา 
1-3 วัน เมื่ออนุมัติแล้ว ระบบจะส่ง
อีเมลอัตโนมัติ แจ้งดาวโหลด
ใบรับรองการเดินทางกลับไทย

• กดที่

• สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น 
“ได้รับการอนุมัต”ิ

• กดที่                     
พิมพ์ใบรับรองการเดินทางกลับไทย

เลขหนงัสอืเดินทาง

ชื่อ (ภาษาองักฤษ)

นามสกุล (ภาษาองักฤษ)

รหสั 6 หลกั

(ระบบจะส่งใบรับรองการเดนิทางกลับไทยไปทีอ่เีมลทีล่งทะเบยีนไว้ด้วย)



7. ดาวน์โหลด และพิมพเ์อกสาร

• ดาวน์โหลด ใบรับรองการเดินทางกลับไทย และพิมพ์เอกสาร เพื่อน าไป
ให้ในวันเดินทาง

• เมื่อพิมพ์เอกสารแล้ว เซ็นชื่อในช่องประด้านล่างของเอกสาร

• ตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง หากมีข้อผิดพลาด และต้องการแก้ไข ติดต่อ
หมายเลข 02-790-2955 / 
02-795-0095 ต่อ 204, 205, 208

- ตวัอยา่ง -

เซน็ชื่อในช่องประ



(1) หนังสือรับรองการเดินทาง
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/39qIAIj)
(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.) 
(4) ตั๋วเครื่องบิน 
(5) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ThailandPlus” ในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียน
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางถึงท่าอากาศยานของไทย (ข้อมูลท่ี https://bit.ly/2LBXuSp) 
(6) (หากม)ี เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน 
เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
วันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ 
(PCR Test) ยกเว้นเป็นผู้ป่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง 
เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

8. เม่ือไดอ้นุมติัหนงัสือรับรองการเดินทางกลบัไทยแลว้ 
ก่อนไปสนามบิน โปรดตรวจเอกสารวา่มีครบ ดงัน้ี



ข้อมูลเพิม่เติม (1)
1. ลืมรหัส 6 หลัก

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

- ผู้ท่ีกดปุ่ม “ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่” แล้วแต่ยังตรวจสอบข้อมูลไม่พบ กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง 

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

2. ลืมวันที่ลงทะเบียน 

(1) หาอีเมลท่ีระบบ CoE Online ส่งมาให้ท่านหลังจากการลงทะเบียน หัวข้อ “ยืนยันการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง

การเดินทางเข้าราชอาณาจักร” ฉบับแรก 

(2) ในกรณีที่ไม่มีอีเมลดังกล่าว ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยส่งอีเมลมาท่ี rteseoulmedia@gmail.com 

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

3. ยกเลิกการลงทะเบียน 

ผู้ท่ีต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาส่งอีเมลพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้ออีเมล “ยกเลิกการลงทะเบียน + 

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



ข้อมูลเพิม่เตมิ (2)
4. กรณีต้องการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

(2) ขอให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนท าการลงทะเบียนแยกกัน

5. แรงงานถูกกฎหมายในระบบ EPS (วีซ่า E-9)

- ผู้ท่ีมีวีซ่า E-9 และต้องการกลับไทยตามช่วงเวลาท่ีครบสัญญาจ้าง ขอให้ติดต่อส านักงานแรงงาน 
โทรศัพท์ 02-794-5222

6. กรณีเดินทางกลับแบบเร่งด่วน เช่น ตั้งครรภ์ และปัญหาสุขภาพ กรุณาติดต่อฝ่ายคุ้มครอง
โทรศัพท์ 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


1. มาตรการลดระยะเวลาในการกักตัว
- ยืนยันลดจ านวนวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือไม่น้อยกว่า 10 วัน ส าหรับทั้งคนไทย เเละชาวต่างชาติที่เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลี 
(ประเทศท่ีไม่มีเชื้อกลายพันธุ์)
- ส าหรับผู้เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลีที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) 
อาจได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้นและต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทาง
จะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ หรือมีค าแปลภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง หรือส าเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน รายละเอียดชนิดวัคซีนที่ได้รับการ
รับรอง ในปัจจุบัน ได้แก่

หมายเหตุ: รายชื่อประเทศท่ีมีเชื้อกลายพันธุ์ก าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประกาศทุก 1 เดือน

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (1) 

ชื่อวัคซีน ชื่อผู้ผลิต จ านวนโดส

SARS-CoV-2 Vaccine (CoronaVac) Sinovac 2

AZD1222 AstraZeneca/Oxford 2

AZD1222 SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford 2

BNY162b2/CORMIRNATY 
Tozinameran

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



การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป (2) 

2.  เอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทย 
ทุกคนยังต้องขอหนังสือรับรองเข้าประเทศไทย (COE) แต่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly และผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
- คนไทยไม่ต้องแสดงเอกสาร Fit-to-Fly หรือผลตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วย
วิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ในการเดินทางกลับไทย
- ชาวต่างชาติไม่ต้องเเสดงใบรับรองสุขภาพ Fit-to-Fly แต่ต้องแสดงผลตรวจเชื้อไวรัส
โควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเดิน
ทางเข้าประเทศไทย


