
ข้อมูลส ำหรับคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กท่ีประสงค์จะเดนิทำงกลับประเทศไทย 

(ปรับขอ้มูลล่าสุดเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2563 ) 
 

1. ส ำนักงาำนังำบินนัลเรบอนนัห่งารบเรศไทศ  กงลศ)  ท อ้นนงรบเงำไ อ่ำอนำงำไ ำนัศ ำงำบินนัร อ้ำส ง
รบเรศไทศ รร็นังำบชกว่คบำว ตกา้หตงวกนัศ่ี 3 รอษำ นั 2563 หเเเงำสุ้  งลศ) ท อ้อีรบเงำไฉิกิ ใ่อง                  
เาวกนัศ่ี 29 อนถนุัำ นั 2563 รบอ่นา ราอ่นนัท้งำบนนัญุำตใ อ่นำงำไ ำนัศ ำงำบินนัร อ้ำนนงรบเรศไทศ           
รลอ่นสนักิ สนันุังำบรอนางกนัหเเควิคอุโบคตน้รชอน้ Covid-19 ซึา่อีผเิกาคกิ ใชอตกา้หตง วกนัศ่ี 1 งบงฎำคอ 
2563 รร็นัตอนัทร โดยประกำศดังกล่ำวยังไม่อนุญำตให้เที่ยวบินพำณิชย์ปกตบิินเข้ำประเทศ
ไทยได้ 
 

2. คนัทศ ศ่ีอีควำอรบเสาค์จเร้นนัศำางเกิ รบเรศไทศ สำอำบถเาศเริี นัในังำบร้นนัศำางกิ รศ่ี วินนัศ่ี
ท อ้บกินนัญุำตใ อ่ศ ำงำบินนับกิสงาิคุคเงเกิ รบเรศไทศ  (repatriation flight) ซึา่ท อ้บกินนัอุกตนโควตอำใ อ่
บกิผ อ โ้ สำบร อ้ำรบเรศไทศ รร็นัลนรไษจำงไ นั ์ิบน่ำบสถำนังำบณ์โควน้-19 (ไิค)  ศกา้นีั ้ทองอีรศ่ี วินนั
้กางเงำวนนงจำงรบเรศไริเร ี อ หตงศงำนัจเตอนาร้นนัศำาทร การบเรศไใงเอรคี า รชงนั รนัรธนบ์หเนั้์ 
กสนัำอินนันกอสรตนบ์้กอ  ร นบอกนั กสนัำอินนัหฟบาง์รฟน บ์ต  ่บอนนนสรตบี  กสนัำอินนังบุารวี นันัำ  รลอ่น
ร้นนัศำางกิ รศ่ี วินนั repatriation flight งเกิ รบเรศไทศ  
 

 
เงื่อนไขบุคคลที่สำมำรถเดนิทำงกลับไทยโดยเที่ยวบินพเิศษ 

1. ิคุคเสกญชำตนทศ ศ่ีล ำนักงในัริเร ี อ่บอนเกงรซอรินบ์ง1 (ทองใชงิ คุคเสกญชำตนทศ  คเนงทรศ่ี 
https://www.thaiembassy.be/2020/07/09/application-for-certificate-of-entry-for-non-thai-
nationals/?lang=en ) 

2. ถอน่นักาสอนร้นนัศำาทศ  ่บอน ่นักาสอนรบเจ ำตกว กCI) 
3. จก้ ซอน้ตกว๋รคบอ่นาินนัตำอชงนาศำาหเเราอ่นนัท้ศ่ีสถำนัรนงนกคบบำชศ ตฯ หจอา (บำ เเรนี ้้ึน้ัน  งงกิ หตงเเ
รศ่ี วินนั) 

                                                           
1่ำงศงำนัรร็นัคนัทศ ศ่ีล ำนักงในัรบเรศไนอ่นัๆ ้นใ อ่ตน้ตงนสถำนัรนงนกคบบำชศ ตฯ ในัรบเรศไศ่ีศงำนัล ำนักง นำศน คนัทศ ในัฝบก่ารไส ้นใ อ่ตน้ตงน
สถำนัรนงนกคบบำชศ ต ณ งบุารำบีส คนัทศ ในัรนัรธนบ์หเนั้์้นใ อ่ตน้ตงนสถำนัรนงนกคบบำชศ ต ณ งบุารฮง  

https://www.thaiembassy.be/2020/07/09/application-for-certificate-of-entry-for-non-thai-nationals/?lang=en
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4. จก้ ่ำใิบกิบนาหลศ ์ กFit-to-Fly health certificate) 
5. ร อ้ำบกิงำบงกงงกนั 14 วกนั ในัศ่ีศ่ีบกฐง ำ่นั้่บอนศ่ีงกงตกวศำารเอนง 

 
 
สรุปขัน้ตอนกำรปฏิบัติส ำหรับผู้ประสงค์เดนิทำงกลับประเทศไทย 

ขัน้ตอนท่ี 1 – ลงทะเบียนกลับไทย 
 เาศเริี นันนนัทเน์ัโ้ คเนงทรศ่ี  https://forms.gle/bWEAg7Dry258GHqz6 ่บอนหสงนั Bar code 

ตำอภำล อ้ำนัเงำานีั ้

 
 

 งำบเาศเริี นัจเรบี ิบอ น รออ่นศงำนัท อ้ง้รุง อ “Submit” หเเอี อ้นควำอหส้าวงำ “Your response has 
been recorded”  

่ำงศงำนัทองหนังใจวงำท อ้เาศเริี นัส ำรบ็จหเอว่บอนทอง สำอำบถสงานีรอเ์อำ้นใ อ่ตบวจสนิท อ้ศ่ี 
consular1@thaiembassy.be 

 ่ำงศงำนัใ้รค เาศเริี นัทวอหเอวหตงตอนางำบรรเ่ี นัหรเา อ้นอ เ ่บอนชงวารวเำศ่ีรบเสาค์ร้นนัศำา ้นใ อ่
ศงำนัเาศเริี นัใ่อง 

ขัน้ตอนท่ี 2 – รอกำรตดิต่อกลับจำกเจ้ำหน้ำที่  

 ่เกาจำงศ่ีศงำนัเาศเริี นัตำอ้กน้ัตนนัศ่ี 1 หเอว รจอำ่นัอำศ่ีสถำนัศ ตจเศ น ตน้ตงนผ อเาศเริี นัตำอ
ชงวารวเำศ่ีศงำนัรบเสาค์ร้นนัศำา โ้ ลนจำบณำจำงเ ำ้กิ งำบเาศเริี นัหเเร่ตผุเควำอจ ำรร็นั                
รลอ่นหจอาง ำ่นั้รศ่ี วินนั หเเ้นบกิงำบ อนั กนัวงำศงำนัลบอ นอจเร้นนัศำางเกิ รบเรศไทศ งกิ รศ่ี วินนันักน้ั
่บอนทอง โ้ จเ้นใ อ่ผ อ ศ่ีลบอ นอร้นนัศำาสงาส ำรนัำ่นักาสอนร้นนัศำาทศ ใ อ่สถำนัศ ตศำานีรอเ์  

******สถำนัศ ตนำจจเใชอรวเำ 1-2 สกร้ำ่์่บอนอำงงวงำนักน้ัในังำบตน้ ตงนผ อเาศเริี นั รนัอ่นาจำงจเตอนารบเสำนั
้นศ่ีนักา่งกิ สถำนัศ ตศ่ีจก้  repatriation flight นำศน สถำนัศ ตทศ ในัรนัรธนบ์หเนั้์ ร นบอนีั หเเนนสรตบี  หเเบน
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บกิงำบ อนั กนัตำบำาินนั หเเโควตำศ่ีท อ้บกิส ำ่บกิคนัทศ ในัริเร ี อหเเเกงรซอรินบ์ง ศกา้นีั ้ในัหตงเเรศ่ี วินนั 
จเอีผ อ ร้นนัศำาคนัทศ จำง่เำ รบเรศไศกว่ โุบร******* 

 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 – ตดิต่อซือ้ตั๋วในช่องทำงท่ีระบุไว้ 

 รออ่นรจอำ่นัอำศ่ีสถำนัศ ตตน้ ตงนหจอาง ำ่นั้รศ่ี วินนั หเเผ อ ร้นนัศำา อนั กนัวงำลบอนอจเร้นนัศำางเกิ งกิ
รศ่ี วินนันักน้ัหเอว รจอำ่นัอำศ่ีสถำนัศ ตจเหจอาเ ำ้กิ ้กน้ัตนนัศ่ีตอนา  ้ำรนันนังำบหเเหจอาชงนาศำางำบตน้ตงน
ซอน้ตกว๋ ซึา่อี้กน้ัตนนัหเเราอ่นนัท้หตงตงำางกนั้ึน้ัน  งงกิ สำ งำบินนัศ่ีศ่ีศ ำงำบินนั repatriation flight  

 ่ำงศงำนัตน้ตงนสำ งำบินนัผงำนัชงนาศำานอ่นั ศงำนัจเทองถ งนักิ น  งในัโควตำคนัทศ งเกิ รบเรศไ หเเ 
สำ งำบินนันำจ งรเนงิกตบโ้ สำบ้นาศงำนัในัภำ ่เกา 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 – ขอรับหนังสือรับรองเดินทำงและลงนำมยนิยอมกักตัว 

 รบเอำณ 3-4 วกนังงนนัร้นนัศำา รจอำ่นัอำศ่ีสถำนัศ ตฯ จเศ น สงา่นักาสอนบกิบนาร้นนัศำาใ อ่ศงำนัศำา
นีรอเ์ โ้ ศงำนัจเตอนาเานัำอบกิศบำิงำบงกงตกวในั่นักาสอนบกิบนางำบร้นนัศำา้กางเงำว หเอวสงาทฟเ์ศ่ี             
เานัำอหเอวใ อ่สถำนัศ ตศำานีรอเ์   

 ศงำนัจเตอนาลนอล์่นักาสอนศ่ีเานัำอหเอว้กางเงำวหเเถอนตน้ตกวในัวกนัร้นนัศำาส ำ่บกิงำบ check-in ้ึน้ั
รคบอ่นาินนั หเเงำบตบวจคนัร อ้ำรออนา 

 ่ำงคนัทศ ศงำนัใ้รบเสาค์ร อ้ำงกงตกว ณ สถำนัศ่ีงกงตกวศำารเอนง (Alternative State Quarantine)                 
ศ่ีบกิผน้ชนิคงำใชอจงำ รนา ้นใ อ่หจอารจอำ่นัอำศ่ีสถำนัศ ต อ้ว  รนัอ่นาจำงศงำนัจเตอนาเานัำอในัรนงสำบ
รลน่อรตนอ  
(สำอำบถ้ บำ ชอ่นโบาหบอ ASQ ท อ้ ศ่ี www.hsscovid.com) 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 – จัดหำใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly 

 จก้ ่ำใิบกิบนาหลศ ์ Fit-to-Fly ทองรงนนั 72 ชกว่โอางงนนัร้นนัศำา 

 คนัทศ นำจอีใิบกิบนาหลศ ์ อนั กนัวงำทองอีรชอน้โบคโควน้-19 โ้ วนธี RT-PCR บเ เรวเำทองรงนนั 72 
ชกว่โอางงนนังำบร้นนัศำา ตำมควำมสมัครใจ รลอ่นควำอรเน้ภก ้นาตนัรนาหเเผ อบงวอร้นนัศำา 

  



 

 

ขัน้ตอนท่ี 6 – เอกสำรที่ต้องเตรียมในวันเดินทำง 

 รออ่นถึาวกนัร้นนัศำาใ อ่นั ำ (1) ่นักาสอนร้นนัศำา ่บอน CI  (2) ่นักาสอนบกิบนางำบร้นนัศำาศ่ีนนงโ้ สถำนั
รนงนกคบบำชศ ตฯ ศ่ีศงำนัท อ้เานัำอ นนั นองำบงกงตกวทวอหเอว (3) Fit-to-Fly (4) ใิ ต)8 ศ่ีงบนงหเอว 2 ชุ้  
ลบอนอสกอภำบเทรรช็คนนนั รลอ่นนนงร้นนัศำาตำอรงตน 

 ใ อ่นั ำ hardcopy ้นารนงสำบศงุฉิกิ ตน้ตกวทร อ้ว  
  

ขัน้ตอนท่ี 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8 
 ศงำนัสำอำบถ้ำวน์ัโ่เ้เงวา่นัอำท อ้ ศ่ี  https://www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2020/09/T8-

form.PDF.pdf 
 ่บอนเาศเริี นัผงำนับเิิ phone application ้นาศงำนำงำไ ำนัทศ  https://aot-app.kdlab.ai/ ่เกาจำง

รช็คนนนัรบี ิบอ น หเอว 
 
ข้อควรปฏิบัตใินช่วงก่อนเดนิทำง 

 ใ อ่่เีงรเ่ี าลอน้ัศ่ีรส่ี า่บอนสถำนัศ่ีชอุชนังงนนัร้นนัศำาทองนัอน งวงำ 14 วกนั  

 งบณีศ่ีร้นนัศำารร็นัคบนิคบกว ้นใ อ่ห งสกอภำบเหเเ้นาใชอสงวนัตกว้นาหตงเเคนัตกา้หตงตอนัศำา รลอ่นเ้
งำบตน้ตงนบเ่วงำา อ่นาลกง้ณเงกงงกนัตกวรลอ่นรฝอำบเวกาโบคในัรบเรศไทศ  

 
่ำงอีค ำถำอ โรบ้ตน้ตงนสถำนัรนงนกคบบำชศ ตฯ ศำานีรอเ์ consular1@thaiembassy.be 
่บอน รินบ์โศบไกลศ์ 02 640 6810 ่บอน 0470 85 96 67 รวเำ 09.30-13.00 นั) หเเ 14.00-16.00 นั) วกนัจกนัศบ์-
ไงุบ์ ก งรวอนัวกนั่ ุ้ บำชงำบ  
ควำอสกอลกนัธ์ศวนภำคี 
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