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ข ัน้ตอนการเดนิทางกลบัประเทศไทยส าหรบัคนไทยในมลัดฟีสแ์ละศรลีงักา 
 
 ขัน้ตอนตามประกาศนี้เป็นขัน้ตอนการเดนิทางกลับประเทศแบบปรกต ิ(กกัตวั 14 วันใน
สถานทีก่กัตัวทางเลอืก) หากทา่นเป็นคนไทยในมัลดฟีสท์ีป่ระสงคจ์ะเดนิทางกลับประเทศไทยโดย
เขา้รว่มโครงการ Phuket Sandbox ทา่นสามารถศกึษาขัน้ตอนไดท้ี ่
https://colombo.thaiembassy.org/th/content/psb?cate=5d7cff7115e39c0cf80058cc 
 
***คนไทยในศรลีังกายังไมส่ามารถร่วมโครงการ Phuket Sandbox เน่ืองจากศรลีังกาไมใ่ช่

ประเทศเป้าหมายของ Phuket Sandbox*** 
 
1. ลงทะเบยีนขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) ทีล่งิค ์
https://coethailand.mfa.go.th/ 
***ควรลงทะเบยีนลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง***  
(การขอหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทยไมม่คีา่ธรรมเนียม) 
 1.1 การลงทะเบยีนขอรับหนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) ม ี2 ขัน้ตอน 
คณุจะไดร้ับอเีมลแ์จง้ผลการลงทะเบยีนพรอ้มดว้ยรหัส 6 หลัก เมือ่คณุลงทะเบยีนขอรับหนังสอื
รับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) ขัน้ตอนแรกส าเร็จ 
 1.2 เมือ่คณุไดร้ับการอนุมตัขัิน้ตอนแรกแลว้ คณุสามารถซือ้บัตรโดยสารเครือ่งบนิได ้
โดยตรงกบัสายการบนิทีค่ณุประสงคจ์ะใชเ้ดนิทางและสามารถจองสถานทีก่กัตัวทางเลอืก (AQ) 
ไดท้ี ่
  - https://entrythailand.go.th/ 
  - https://asqthailand.com/ 
  - https://asq.locanation.com/ 
  - https://asq.ascendtravel.com/ 
  - https://www.agoda.com/quarantineth 
ตัง้แตวั่นที ่1 ก.ค. 2564 ผูป้ระสงคจ์ะเดนิทางกลับประเทศไทยทางอากาศจะตอ้งแสดงหลักฐาน
การจองสถานทีก่กัตัวทางเลอืก (AQ) ทกุกรณ ี
 1.3 เมือ่การลงทะเบยีนขัน้ตอนทีส่องของคณุไดร้ับการอนุมัตแิลว้ สามารถดาวนโ์หลด
หนังสอืรับรองการเดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) ไดท้ีเ่มนู “ตรวจสอบผล” 
 1.4 ศกึษาขัน้ตอนการลงทะเบยีนไดท้ี ่https://youtu.be/E2BYPNrpVuc 
 
2. ตรวจสขุภาพเพือ่ขอใบรับรองแพทยป์ลอดโควดิ (COVID-Free Certificate) ตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด (อาท ิผูโ้ดยสารสายการบนิ Qatar Airways ตอ้งแสดงผลตรวจโควทิแบบ PCR เพือ่เป็น
เอกสารประกอบในการเดนิทาง) โดยสถานทตูฯ แนะน าใหต้รวจแบบ PCR Testing โดยใบรับรอง
แพทย/์ผลตรวจตอ้งลงวันและเวลาไมเ่กนิ 72 ชม. กอ่นเวลาออกเดนิทาง 
 
 
3. เอกสารจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชใ้นการเดนิทาง ไดแ้ก ่
 - หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
     - หนังสอืรับรองการเดนิทางกลับประเทศไทย (COE) 
      - บัตรโดยสารเครือ่งบนิ (ตดิตอ่จอง/ซือ้ไดโ้ดยตรงกบัตัวแทนจ าหน่ายของสายการบนิ) 
      - หลักฐานการจอง AQ 

4. สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีอ่เีมล ์royalthaiembassyincolombo@gmail.com หรอืโทร +94 
773070747 และ +94 773070748 

https://coethailand.mfa.go.th/
https://entrythailand.go.th/
https://asqthailand.com/
https://asq.ascendtravel.com/
https://www.agoda.com/quarantineth
https://youtu.be/E2BYPNrpVuc


As of 23 Sep 2021 

Guidelines for Thai nationals in Maldives and Sri Lanka who wish 

to travel to Thailand 

This is the general guidelines for Thai nationals in Maldives and Sri Lanka who wish to 
travel back to Thailand. Thai nationals in Maldives may join the Phuket Sandbox 
program by following the guidelines from the link below 
https://colombo.thaiembassy.org/th/content/psb?cate=5d7cff7115e39c0cf80058cc 

***Please be noted that Thai nationals in Sri Lanka are not eligible for the Phuket 
Sandbox Program*** 
 
1. Apply for a Certificate of Entry (COE) at the link below; 
https://coethailand.mfa.go.th/ 
***a Thai national should apply for a COE at least 7 days before the departure date***  
(COE issuance is free of charge) 
 1.1 The COE application is comprised of two steps. You will receive a 
confirmation email along with 6-digit code once the first step of the COE application is 
completed. 
 1.2 Once the first step of the COE application is approved, you may purchase a 
plane ticket from an airline of your choice and reserve an alternative quarantine (AQ) 
from the websites listed below; 
  - https://entrythailand.go.th/ 
  - https://asqthailand.com/ 
  - https://asq.locanation.com/ 
  - https://asq.ascendtravel.com/ 
  - https://www.agoda.com/quarantineth 
From 1 July 2021, all air passengers travelling to Thailand need to have AQ booking 
confirmation. 
 1.3 Once the second step of the COE application is approved, you may download 
the COE from the menu “ตรวจสอบผล” 
 1.4 Guidelines for a COE: https://youtu.be/E2BYPNrpVuc  
 
2. Obtain COVID-Free Certificate according to each airline regulation. (For instance, all 
passengers travelling with Qatar Airways are required to present the COVID PCR test 
result at a check-in counter.) The embassy recommends that all Thai nationals get a 
COVID-19 PCR Testing result with the validity of 72 hours prior to check-in at the airline 
counter.  
 
3. Documents required for travel are as follows; 
     - Passport 
     - Certificate of return to Thailand (CoE) 
     - Air ticket 
     - AQ booking confirmation 
4. For more information, email royalthaiembassyincolombo@gmail.com or call +94 
773070747 and +94 773070748 
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