เอกสารในการเตรียมยื่นสาหรับการเข้าพักในพื้นทีก่ นั กันโรค
แห่งรัฐทางเลือก Alternative State Quarantine (ASQ)
For Two or More Thai Citizens Travelling Together /

สำหรับคนไทย

รายการเอกสารทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างนี้เป็ นเพียงข้อมูลทีต่ ้องยื่นในเบื้องต้นเท่านัน้ โดยอาจมีการขอเอกสาร
เพิม่ เติมเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั แต่ละกรณีโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้า
โปรดติดต่อ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยใกล้ท่าน เพื่อสอบถามรายการเอกสาร ในกรณีทตี่ ้องยื่น
เพิม่ เติม
1.

Flight details or eTicket / ตั ๋วเครื่องบิน

2. Copy of passport /

สาเนาหนังสือเดินทาง

3. Copy of Thai identification card (if available) / สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนไทย

4.
5.

Signed Pre-arrival Screening Form

(ถ้ามี)

/ ใบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

Certificate of Entry into the Kingdom of Thailand (entry permission letter) / หนังสือ

รับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย
6. FIT to FLY letter /

7.

ใบรับรองสุขภาพก่อนการบิน

Medical certification letter / COVID-19 test result (if available) / ใบรับรองผลการตรวจ

สุขภาพ หรือ ผลการตรวจโควิด-19
8.

Marriage certificate (in cases where husband and wife wish to stay together) / ใบ

ทะเบียนสมรส (กรณีสามีและภรรยาประสงค์เข้าพักด้วยกัน)
9.

สาเนาการ
ตรวจลงตราอนุมตั เิ ข้าประเทศบนหน้าพาสปอร์ต (กรณีทคี่ ู่สมรสทีเ่ ดินทางมาพร้อมกันเป็น
ชาวต่างชาติ)
10. Letter of consent to quarantine in Alternative State Quarantine for 15 days / หนังสือ
การยินยอมทีจ่ ะเข้ารับการกักกันในพืน้ ทีก่ นั กันโรคแห่งรัฐทางเลือก เป็ นเวลา 15 วันเมื่อ
เดินทางกลับถึงประเทศไทย (หนังสือยินยอมในการเข้าพัก ASQ)
11. Letter of consent to accept to pay the expenses to quarantine in Alternative State
Quarantine for 15 days / หนังสือรับรองว่าจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือสิทธิต่างๆในโครงการ
พืน้ ทีก่ กั กันโรคแห่งรัฐทางเลือก 15 วัน (หนังสือปฎิเสธ SQ)
Copy of visa to enter Thailand (in cases where one spouse is a foreigner) /

12. Letter of consent to travel across the border or province to quarantine in Alternative
State Quarantine for 15 days / หนังสือรับรองการย้ายข้ามเขตเพื่อเข้าในพืน
้ ทีก่ กั กันโรคแห่ง
รัฐทางเลือก 15 วัน (ใช้ในกรณีทตี่ ้องเดินทางข้ามจังหวัดหรือย้ายการกักตัวจากต่างจังหวัดมา
กักตัวยังกรุงเทพ)
13. Address after quarantine (the next destination you will visit after you finish state
quarantine) / ทีอ
่ ยู่หลังจากการกักตัวครบ 15 วัน
14. Letter of consent to quarantine in alternative state quarantine for 15 days for children
under 18 years old / หนังสือการยินยอมทีจ
่ ะเข้ารับการกักกันในพืน้ ทีก่ นั กันโรคแห่งรัฐ
ทางเลือก เป็ นเวลา 15 วันสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี (ใช้ทุกกรณีทมี่ เี ด็กอายุต่ากว่า 18 ปี แม้
มีผปู้ กครองดูแล)
15. Hotel confirmation letter / หนังสือยืนยันการเข้าพักจากโรงแรม
16. Indemnity record (for communicable disease control) / ใบบันทึกความคุม
้ ครองสาหรับการ
ควบคุมโรคติดต่อ
หมายเหตุ : กรุณายื่นเอกสารตามที่ระบุในข้อ 1 และ 2 ให้กบั ทางโรมแรม เพื่อให้การสารองห้องพักของคุณเสร็จสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข
1-13 เป็ นเอกสารที่ทางผู้เ ข้าพักจะต้อ งเตรียมและนาส่ง ทางสถานฑู ต ไทยในประเทศนัน้ ๆ และทางสถานฑูตจะนาส่ ง ทาง
กระทรวงการต่างประเทศในการอนุญาตสาหรับการเดินทางและเอกสารทัง้ หมดนี้จาเป็ นต้องนาส่งให้ทางโรงแรมก่อนวันเข้าพัก
เอกสารหมายเลข 14-16 ทางโรงแรมจะทาการจัดเตรียมไว้ ทัง้ นี้ทางผูเ้ ข้าพักจาเป็ นต้องกรอกแล้วนาส่งทางโรงแรมในวันเข้าพัก
เอกสารทัง้ หมดนี้อ้างอิงจากประกาศทางสถานฑูตไทยในต่างประเทศ การทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมและกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้ นี้ผเู้ ข้าพักต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้ ตามประกาศของกระทรวงข้างต้นและดาเนินการด้วยตนเอง

