
As of 23 February 2021 

ข ัน้ตอนการเดนิทางกลบัประเทศไทยสําหรบัคนไทยในมลัดฟีสแ์ละศรลีงักา 
 
1. สาํหรบัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะกกัตวัทีส่ถานกกัตวัของรฐั (State Quarantine - SQ) ซึง่
รฐัจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
 
1.1 เลอืกวนัทีจ่ะเดนิทางถงึประเทศไทยจากลสิตว์นัทีส่ถานทตูฯ ไดข้อรับการจัดสรรโควตา้ 
สถานกักตัวของรัฐ ไดแ้ก ่
 
         - วันที ่27 ก.พ. 2564 (สําหรับคนไทยในศรลีังกา เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
         - วันที ่28 ก.พ. 2564 (สําหรับคนไทยในมลัดฟีส ์เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ5485/SQ712) 
         - วันที ่14 ม.ีค. 2564 (สําหรับคนไทยในมลัดฟีส ์เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ5485/SQ8544 – ออกเดนิทางจากมัลดฟีสว์นัที ่13 ม.ีค. 2564 ถงึประเทศไทยวนัที ่14 ม.ีค. 
2564) 
         - วันที ่15 ม.ีค. 2564 (สําหรับคนไทยในศรลีังกา เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
 - วนัที ่27 ม.ีค. 2564 (สาํหรับคนไทยในศรลีังกา เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
 - วนัที ่28 ม.ีค. 2564 (สาํหรับคนไทยในมัลดฟีส ์เทีย่วบนิ Singapore Airlines 
SQ5485/SQ712 – ออกเดนิทางจากมัลดฟีสว์นัที ่27 ม.ีค. 2564 ถงึประเทศไทยวนัที ่28 ม.ีค. 
2564) 
 
1.2 จอง/ซือ้บตัรโดยสารเครือ่งบนิตามรายละเอยีดเทีย่วบนิและวนัเดนิทางถงึประเทศ ในขอ้ 1.1 
ขอใหท้า่นตรวจสอบเงือ่นไขการเดนิทางและเปลีย่นเครือ่งกับสายการบนิเมือ่ทําการจอง/ซือ้บัตร
โดยสาร 
 
1.3 ลงทะเบยีนแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเดนิทางกลับประเทศทีล่งิคด์า้นลา่ง *โดยจะตอ้งลงทะเบยีน
กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนั เพือ่ใหส้ถานทตูฯ มเีวลาเพยีงพอสําหรับประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สง่ขอ้มลูสําหรับขอโควตา้การเดนิทางกลับประเทศไทยและจองสถานกัก
ตัวของรัฐใหก้ับทา่น*  
https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947 
 
1.4 กรอกขอ้มลูเพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (CoE) ทีล่งิค ์
https://coethailand.mfa.go.th/ 
(การขอหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทยไมม่คีา่ธรรมเนยีม) 
***อยา่งนอ้ย 7 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง*** โดยสามารถศกึษาขัน้ตอนไดท้ี ่
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc 
 
1.5 ตรวจสขุภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทยป์ลอดโควดิ (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจ
แบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย/์ผลตรวจตอ้งลงวนัและเวลาไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นเวลาออก
เดนิทาง  
 

https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947
https://coethailand.mfa.go.th/
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1.6 ตรวจสขุภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทย ์fit to fly โดยใบรับรองแพทย ์fit to fly ตอ้งมตีอ้งลงวนั
และเวลาไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นเวลาออกเดนิทาง ตัวอยา่งใบรับรองแพทย ์fit to fly ดังแนบ ทัง้นี ้
สามารถตรวจสขุภาพเพือ่ขอรับใบรับรองแพทยข์า้งตน้ทีโ่รงพยาบาลหรอืคลนิกิใดก็ได ้
 
1.7 เอกสารจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง ไดแ้ก ่
     - หนังสอืเดนิทาง 
     - หนังสอืรับรองการเดนิทางกลับประเทศไทย (CoE) 
     - บัตรโดยสารเครือ่งบนิ (ตดิตอ่จอง/ซือ้ไดโ้ดยตรงกบัตัวแทนจําหน่ายของสายการบนิ) 
     - ใบรับรองแพทยป์ลอดโควดิ (COVID free certificate) 
     - ใบรับรองแพทย ์fit to fly 
 
2. สาํหรบัคนไทยทีป่ระสงคจ์ะกกัตวัทีส่ถานกกัตวัทางเลอืก (Alternative State 
Quarantine - ASQ) ซึง่ทา่นตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
 
2.1 กรอกขอ้มลูเพือ่ขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (CoE) ทีล่งิค ์
https://coethailand.mfa.go.th/ 
(การขอหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทยไมม่คีา่ธรรมเนยีม) 
***อยา่งนอ้ย 7 วนัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง*** โดยสามารถศกึษาขัน้ตอนไดท้ี ่
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc 
 
2.2 ตรวจสขุภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทยป์ลอดโควดิ (COVID-Free Certificate) โดยการตรวจ
แบบ PCR Testing โดยใบรับรองแพทย/์ผลตรวจตอ้งลงวนัและเวลาไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นเวลาออก
เดนิทาง  
 
2.3 ตรวจสขุภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทย ์fit to fly โดยใบรับรองแพทย ์fit to fly ตอ้งมตีอ้งลงวนั
และเวลาไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นเวลาออกเดนิทาง ตัวอยา่งใบรับรองแพทย ์fit to fly ดังแนบ ทัง้นี ้
สามารถตรวจสขุภาพเพือ่ขอรับใบรับรองแพทยข์า้งตน้ทีโ่รงพยาบาลหรอืคลนิกิใดก็ได ้
 
2.4 เอกสารจําเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง ไดแ้ก ่
      - หนังสอืเดนิทาง 
      - หนังสอืรับรองการเดนิทางกลับประเทศไทย (CoE) 
      - บัตรโดยสารเครือ่งบนิ (ตดิตอ่จอง/ซือ้ไดโ้ดยตรงกับตัวแทนจําหน่ายของสายการบนิ) 
      - ใบรับรองแพทยป์ลอดโควดิ (COVID free certificate) 
      - ใบรับรองแพทย ์fit to fly 
      - หลักฐานการจอง ASQ 
 
3. สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีอ่เีมล ์royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรอืโทร +94 
773070747 และ +94 773070748 
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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.   
 
     - 27 February 2021 (For Thai nationals in Sri Lanka by Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
     - 28 February 2021 (For Thai nationals in the Maldives by Singapore Airlines 
SQ5485/SQ712) 
     - 14 March 2021 (For Thai nationals in the Maldives by Singapore Airlines 
SQ5485/SQ8544 – the flight departs from the Maldives on 13 March 2021 and arrives in 
Thailand on 14 March 2021) 
     - 15 March 2021 (For Thai nationals in Sri Lanka by Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
     - 27 March 2021 (For Thai nationals in Sri Lanka by Singapore Airlines 
SQ469/SQ8544) 
     - 28 March 2021 (For Thai nationals in the Maldives by Singapore Airlines 
SQ5485/SQ712 – the flight departs from the Maldives on 27 March 2021 and arrives in 
Thailand on 28 March 2021) 
 
1.2 reserve/purchase a plane ticket with the flight details and the arrival date to 
Thailand in accordance with the date you choose from point 1.1. 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/ 
(Free of charge) 
***a Thai national must apply for a CoE at least 7 days before the departure date***  
Guideline for a CoE: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc  
 

https://forms.gle/7Zhytn2noQvgEX947
https://coethailand.mfa.go.th/
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
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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/ 
(Free of charge) 
***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 

https://coethailand.mfa.go.th/
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc
mailto:royalthaiembassyincolombo@gmail.com

