์ ละศรีล ังกา
ขนตอนการเดิ
ั้
นทางกล ับประเทศไทยสําหร ับคนไทยในม ัลดีฟสแ
1. สําหร ับคนไทยทีป
่ ระสงค์จะก ักต ัวทีส
่ ถานก ักต ัวของร ัฐ (State Quarantine - SQ) ซงึ่
้ า
ร ัฐจะเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
1.1 เลือกวันทีจ
่ ะเดินทางถึงประเทศไทยจากลิสต์วน
ั ทีส
่ ถานทูตฯ ได ้ขอรับการจัดสรรโควต ้า
สถานกักตัวของรัฐ ได ้แก่
- วันที่ 21 พ.ย. 2563
- วันที่ 28 พ.ย. 2563
- วันที่ 6 ธ.ค. 2563
- วันที่ 14 ธ.ค. 2563
- วันที่ 20 ธ.ค. 2563
- วันที่ 27 ธ.ค. 2563
ื้ บัตรโดยสารเครือ
1.2 จอง/ซอ
่ งบินทีม
่ ก
ี ําหนดว ันเด น
ิ ทางถ งึ ประเทศ ไทยตามวันทีท
่ า่ นเลือกในข ้อ
ื้ บัตรโดยสารเครือ
1.1 โดยสามารถซอ
่ งบินกับสายการบินใดก็ได ้ทีไ่ ด ้รับอนุมต
ั เิ ทีย
่ วบินเข ้าประเทศ
ไทย อาทิ Etihad Emirates Qatar Singapore ขอให ้ท่านตรวจสอบเงือ
่ นไขการเดินทางและ
ื้ บัตรโดยสาร
เปลีย
่ นเครือ
่ งกับสายการบินเมือ
่ ทําการจอง/ซอ
1.3 ลงทะเบียนแจ ้งความประสงค์ทจ
ี่ ะเดินทางกลับประเทศทีล
่ งิ ค์ด ้านล่าง *โดยจะต ้องลงทะเบียน
ก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 10 วัน เพือ
่ ให ้สถานทูตฯ มีเวลาเพียงพอสําหรับประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ สง่ ข ้อมูลสําหรับขอโควต ้าการเดินทางกลับประเทศไทยและจองสถานกัก
ตัวของรัฐให ้กับท่าน*
https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947
ื รับรองการเดินทางเข ้าประเทศไทย (CoE) ทีล
1.4 กรอกข ้อมูลเพือ
่ ขอรับหนังสอ
่ งิ ค์
https://coethailand.mfa.go.th/
ึ ษาขัน
***อย่างน ้อย 7 วันล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศก
้ ตอนได ้ที่
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
1.5 ตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจ
แบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต ้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออก
เดินทาง
1.6 ตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอใบรับรองแพทย์ fit to fly โดยใบรับรองแพทย์ fit to fly ต ้องมีต ้องลงวัน
และเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ fit to fly ดังแนบ ทัง้ นี้
สามารถตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอรับใบรับรองแพทย์ข ้างต ้นทีโ่ รงพยาบาลหรือคลินก
ิ ใดก็ได ้
้
1.7 เอกสารจําเป็ นทีจ
่ ะต ้องใชในการเดิ
นทาง ได ้แก่
ื เดินทาง
- หนังสอ
ื รับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)
- หนังสอ
ื้ ได ้โดยตรงกับตัวแทนจําหน่ายของสายการบิน)
- บัตรโดยสารเครือ
่ งบิน (ติดต่อจอง/ซอ
- ใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID free certificate)
- ใบรับรองแพทย์ fit to fly

2. สําหร ับคนไทยทีป
่ ระสงค์จะก ักต ัวทีส
่ ถานก ักต ัวทางเลือก (Alternative State
้ า
Quarantine - ASQ) ซงึ่ ท่านต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทงหมด
ั้
ื รับรองการเดินทางเข ้าประเทศไทย (CoE) ทีล
2.1 กรอกข ้อมูลเพือ
่ ขอรับหนังสอ
่ งิ ค์
https://coethailand.mfa.go.th/
ึ ษาขัน
***อย่างน ้อย 7 วันล่วงหน ้าก่อนการเดินทาง*** โดยสามารถศก
้ ตอนได ้ที่
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
2.2 ตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจ
แบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย์/ผลตรวจต ้องลงวันและเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออก
เดินทาง
2.3 ตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอใบรับรองแพทย์ fit to fly โดยใบรับรองแพทย์ fit to fly ต ้องมีต ้องลงวัน
และเวลาไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเวลาออกเดินทาง ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ fit to fly ดังแนบ ทัง้ นี้
สามารถตรวจสุขภาพเพือ
่ ขอรับใบรับรองแพทย์ข ้างต ้นทีโ่ รงพยาบาลหรือคลินก
ิ ใดก็ได ้
้
2.4 เอกสารจําเป็ นทีจ
่ ะต ้องใชในการเดิ
นทาง ได ้แก่
ื เดินทาง
- หนังสอ
ื รับรองการเดินทางกลับประเทศไทย (CoE)
- หนังสอ
ื้ ได ้โดยตรงกับตัวแทนจําหน่ายของสายการบิน)
- บัตรโดยสารเครือ
่ งบิน (ติดต่อจอง/ซอ
- ใบรับรองแพทย์ปลอดโควิด (COVID free certificate)
- ใบรับรองแพทย์ fit to fly
- หลักฐานการจอง ASQ
3. สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีอ
่ เี มล์ royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรือโทร +94
773070747 และ +94 773070748

Guideline for Thai nationals in Maldives and Sri Lanka who wish to travel
to Thailand
1. Thai nationals who wish to quarantine in State Quarantine (SQ) - all the
expenses are covered by the Thai Government.
1.1 Select the date for your arrival/return to Thailand from the list of approved dates
below.
- 21 November 2563
- 28 November 2563
- 6 December 2563
- 14 December 2563
- 20 December 2563
- 27 December 2563
1.2 reserve/purchase a plane ticket with the arrival date to Thailand in accordance with
the date you choose from point 1.1. You may reserve/purchase a plane ticket from any
airlines that are granted a permission to operate a flight to Thailand namely Etihad
Emirates Qatar and Singapore Airline. It is advisable to consult with the airlines about
travel and transit information before reserve/purchase a plane ticket.
1.3 Register your intention to return to Thailand at the link below.
https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947
***a Thai national must register at least 10 days before the departure date so that the
embassy has sufficient time to coordinate with the relevant authorities to secure a
travel permit to Thailand and reserve a State Quarantine***
1.4 Apply for a Certificate of Entry (CoE) at the link below;
https://coethailand.mfa.go.th/
***a Thai national must apply for a CoE at least 7 days before the departure date***
Guideline for a CoE: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
1.5 Get a COVID-Free Certificate with PCR Testing result. The certificate / testing result
must be dated no more than 72 hours before the departure time.
1.6 Get a fit to fly medical certificate. The certificate must be dated no more than 72
hours prior to departure time. An example of a fit to fly medical certificate is attached.
The above medical certificates can be obtained at any hospital or clinic.
1.7 Documents required for travel are as follow;
- Passport
- Certificate of return to Thailand (CoE)

- Air ticket
- COVID free certificate
- fit to fly medical certificate
2. Thai nationals who choose to quarantine in Alternative State Quarantine
(ASQ) - all the expenses are covered by yourself.
2.1 Apply for a Certificate of Entry (CoE) at the link below;
https://coethailand.mfa.go.th/
***a Thai national must apply for a CoE at least 7 days before the departure date***
Guideline for a CoE: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
2.2 Get a COVID-Free Certificate with PCR Testing result. The certificate / testing result
must be dated no more than 72 hours before the departure time.
2.3 Get a fit to fly medical certificate. The certificate must be dated no more than 72
hours prior to departure time. An example of a fit to fly medical certificate is attached.
The above medical certificates can be obtained at any hospital or clinic.
2.4 Documents required for travel are as follow;
- Passport
- Certificate of return to Thailand (CoE)
- Air ticket
- COVID free certificate
- fit to fly medical certificate
- ASQ booking confirmation
3. For more information, email royalthaiembassyincolombo@gmail.com or call +94
773070747 and +94 773070748

