
โควิด-19 

ขอ้มูลการเดนิทางเขา้-ออกประเทศฝร ั่งเศส

เน่ืองจากปัจจุบันการจ ากดัการเดนิทางมีความจ าเป็นอย่างยิง่ยวดเพ่ือชะลอสถานการณ์การระบาดทั่วโลกของเช้ือโค
วดิ-19 และเช้ือโควดิ-19 กลายพนัธ์ุ ซ่ึงแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (ดูตวัเลขการระบาดได้ที่เวบ็ไซต์ European
Centre for Disease Prevention and Control) ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่วนัที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นไป รัฐบาลฝร่ังเศส
จึงอนุญาตให้มีการเดนิทางออกจากประเทศฝร่ังเศสไปต่างประเทศและมีการเดนิทางจากต่างประเทศเข้าประเทศ
ฝร่ังเศสได้กต่็อเม่ือผู้เดนิทางมีเหตุจ าเป็นส่วนตวัหรือทางครอบครัว เหตุจ าเป็นเร่งด่วนทางสุขภาพ หรือเหตุจ าเป็น
เร่ืองงานซ่ึงไม่สามารถเล่ือนได้เท่าน้ัน ทั้งนี้ การเดนิทางระหว่างประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ประเทศอนัดอร์รา ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศลกิเตนสไตน์ ประเทศโมนาโก ประเทศนอร์เวย์ ประเทศซานมารีโน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นครรัฐวาตกินั ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศอสิราเอล ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศสิงคโปร์ ผู้เดนิทางได้รับยกเว้นไม่ต้องมีเหตุจ าเป็นดงักล่าว

กุมภาพันธ์ 2021 

ผู้ทีป่ระสงค์จะเดนิทางไปประเทศอ่ืนๆ ในเขตเชงเกน ควรตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตให้พ านักในประเทศเหล่าน้ันได้หรือไม่ รวมทั้ง
ตรวจสอบเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศและเง่ือนไขการพ านักในประเทศเหล่าน้ัน

การนัดหมายกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาทแีอลเอสคอนแทค (TLScontact) เพ่ือย่ืนค าร้องขอวีซ่า จ ากดัเฉพาะประเภทของผู้เดินทางทีไ่ด้รับอนุญาต
ให้เดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสซ่ึงได้รับยกเว้นจากการบังคบัใช้มาตรการปิดพรมแดนเท่าน้ัน

วธิีการนัดหมายเพ่ือย่ืนค าร้องขอวซ่ีายงัคงเดิม โดยกรอกข้อมูลและลงทะเบียนในเวบ็ไซต์ France-Visas

ประเภทของผู้เดินทางดังต่อไปนี้ ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสได้

1. ชาวฝร่ังเศส คู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร

2. พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทยีบเท่า คู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรือ concubin) และบุตร ซ่ึงมถีิ่นพ านัก
หลกัอยู่ในประเทศฝร่ังเศส หรือซ่ึงเดินทางผ่านประเทศฝร่ังเศสเพ่ือไปยงัถิน่พ านักหลกัในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือเทยีบเท่า
หรือในประเทศทีถื่อสัญชาติ

3. พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่บีัตรถิ่นพ านัก (titre de séjour) หรือวีซ่าระยะยาว (VLS) ของประเทศฝร่ังเศสหรือประเทศสมาชิก
สหภาพยโุรป และมถีิ่นพ านักในประเทศดังกล่าว (หากเดินทางไปต่างประเทศก่อนวนัที่ 31 มกราคม 2564 หรือเดินทางไปต่างประเทศ
เน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นทีพ่สูิจน์ได้)

4. ชาวองักฤษและสมาชิกในครอบครัวทีไ่ด้รับสิทธิตามความตกลงการถอนตัว (withdrawal agreement) (หากเดินทางไปต่างประเทศ
ก่อนวนัที่ 31 มกราคม 2564 หรือเดินทางไปต่างประเทศเน่ืองจากมเีหตุจ าเป็นทีพ่สูิจน์ได้)

5. พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่วีซ่ีาระยะยาวเพ่ือจุดประสงค์ในการรวมตัวของครอบครัว (regroupement familial) (ตามขั้นตอนของ
หน่วยงาน OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)) หรือเพ่ือจุดประสงค์ในการรวมตัวกนัใหม่ของครอบครัวผู้ลี้
ภัย (réunification familiale des réfugiés) ทีไ่ด้รับความคุ้มครองล าดับรองและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (protection subsidiaire et
apatrides) ของหน่วยงาน OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

6. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือบุคลากรทางการวจิัยทีใ่ห้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กบัโรคโควดิ-19 หรือได้รับการจ้าง
งานเป็นผู้ฝึกงานสมทบ (associate trainee)

7. พลเมืองของประเทศทีส่ามทีม่วีซ่ีา VLS passeport talent

8. นักศึกษาทีย้่ายไปพ านักในประเทศฝร่ังเศสในภาคเรียนทีส่องของปีการศึกษาภายใต้โครงการของสถาบันอดุมศึกษา นักวจิัยทีย้่ายไป
พ านักในประเทศฝร่ังเศสเพ่ือกจิกรรมการวจิัยซ่ึงจ าเป็นต้องมกีารเข้าร่วมทางกายภาพเท่าน้ัน

9. ผู้ทีท่ างานในกจิการขนส่งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือผู้ให้บริการขนส่ง

10. บุคคลทีป่ฏบัิติงานในประเทศฝร่ังเศสในคณะทูต หรือคณะกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงมสี านักงานใหญ่หรือส านักงานใน
ประเทศฝร่ังเศส ตลอดจนคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือพลเมืองของประเทศทีส่ามทีพ่ านักในประเทศฝร่ังเศสเน่ืองจากมเีหตุ
จ าเป็นเร่ืองงานตามทีรั่ฐมคี าส่ังให้ปฏบิัติงาน

11. พลเมืองของประเทศทีส่ามทีต้่องอยู่ในพืน้ทีร่ะหว่างประเทศ (international zone) เป็นเวลาไม่เกนิ 24 ช่ัวโมง เพ่ือรอเดินทางต่อไป
ยงัประเทศอ่ืน (transit)



โควิด-19 

ขอ้มูลการเดนิทางเขา้-ออกประเทศฝร ั่งเศส

กุมภาพันธ์ 2021 

เม่ือเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสแล้ว ผู้เดินทางควรปฏบัิติตามมาตรการทีบั่งคบัใช้ในประเทศฝร่ังเศสอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดการระบาด
ของเช้ือไวรัส

นอกจากนี้ ผู้เดินทางทุกสัญชาติจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ ต่อสายการบิน ก่อนขึน้เคร่ืองบิน

• เอกสารรับรองการเดินทาง (attestation de déplacement หรือ travel certificate) พร้อมหลกัฐานประกอบทีก่ าหนด

• ผู้เดินทางทีม่อีายุ 11 ปีขึน้ไป ต้องแสดงผลการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 โดยวธิี RT-PCR ทียื่นยนัว่าไม่พบเช้ือ และมอีายุไม่เกนิ 72
ช่ัวโมงก่อนวนัเดินทาง

• เอกสารให้ค ามัน่ (engagement sur l’honneur หรือ sworn statement) เพ่ือรับรองว่าไม่มีอาการติดเช้ือโควดิ-19 ไม่ได้สัมผสัผู้ติด
เช้ือโควดิ-19 ในช่วง 14 วนัก่อนวนัเดินทาง ส าหรับผู้เดินทางทีม่อีายุ 11 ปีขึน้ไป ยอมรับว่าอาจจะต้องเข้ารับการตรวจหาเช้ือ
SARS-CoV-2 เม่ือเดินทางถึงประเทศฝร่ังเศส จะแยกตัวเป็นเวลา 7 วนัหลงัเดินทางถึงประเทศฝร่ังเศส และจะท าการตรวจหาเช้ือ
โควดิ-19 โดยวธิี RT-PCR อกีคร้ังหน่ึงเม่ือครบระยะเวลาแยกตัว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าผู้เดินทางเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการ
แยกตัว

• หนังสือเดินทางทีย่งัไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารประกอบทีต้่องใช้ตามจุดประสงค์ของการพ านัก กรณพี านักระยะส้ันไม่เกนิ 90 วนั
เอกสารประกอบทีต้่องใช้ ได้แก่ หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงิน หลกัฐานแสดงทีพ่กัอาศัย และวซ่ีาหากจ าเป็น กรณย้ีายไปพ านักใน
ประเทศฝร่ังเศส เอกสารประกอบทีต้่องใช้ ได้แก่ วซ่ีาระยะยาว (VLS) กรณีมถีิ่นพ านักในประเทศฝร่ังเศส เอกสารประกอบทีต้่องใช้
ได้แก่ บัตรถิ่นพ านัก (titre de séjour)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรับรองการเดินทางและแบบฟอร์มเอกสารให้ค ามัน่ดังทีก่ล่าวข้างต้นนีไ้ด้ทีเ่ว็บไซต์ของ
กระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศส(ข้อมูลภาษาฝร่ังเศสและภาษาองักฤษ):https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Certificate-of-international-travel

เม่ือเดินทางถึงประเทศฝร่ังเศสแล้ว ผู้เดินทางควรดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน TousAntiCovid ปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัโรคและ
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผ้า และหากมอีาการหรือติดเช้ือ ควรระมดัระวงัและมี
ความรับผดิชอบ

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าท่านจะสามารถเดินทางกลบัประเทศไทยได้อย่างแน่นอน สถานเอกอคัรราชทูตฯ ไม่
รับผดิชอบต่อปัญหาใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัท่านในระหว่างการเดินทางกลบัประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงกจิการยุโรปและการต่างประเทศฝร่ังเศส

ผู้เดินทางควรปฏบัิติตามมาตรการป้องกนัโรคทีท่างการก าหนดด้วยความส านึกในหน้าทีพ่ลเมืองดีและด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม

หากมข้ีอสงสัย โปรดติดต่อแผนกวซ่ีา สถานเอกอคัรราชทูตฯ โดยคลกิทีน่ี่ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาฝร่ังเศสเท่าน้ัน)

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
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การเดนิทางออกนอกประเทศฝร่ังเศสไปยงัประเทศนอกพืน้ทียุ่โรป

กุมภาพันธ์ 2021 

ผู้ทีจ่ะเดินทางออกนอกประเทศฝร่ังเศสไปยงัประเทศนอกพืน้ทียุ่โรป จะต้องกรอกเอกสารรับรองการเดินทาง โดยท าเคร่ืองหมายถูกใน
ช่องเหตุจ าเป็น (compelling reasons) ทีต่รงกบัจุดประสงค์ของการเดินทาง ระบุรายละเอยีดของเหตุจ าเป็นโดยเลือกจากรายการเหตุ
จ าเป็นทีก่ าหนดไว้ในเอกสารรับรองการเดินทาง และเตรียมหลกัฐานประกอบเหตุจ าเป็นน้ันๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารรับรองการ
เดินทาง กรณเีดินทางกลบัประเทศทีม่ถีิ่นพ านักหรือประเทศบ้านเกดิ ผู้เดินทางจะต้องกรอกเอกสารรับรองการเดินทางเช่นเดียวกนั โดย
ท าเคร่ืองหมายถูกในช่อง Return to the country of residence or origin (with no guarantee of a return to France without a
compelling reason) โดยไม่ต้องเตรียมหลกัฐานประกอบ อย่างไรกต็าม ในกรณนีี้ ไม่มกีารรับประกนัว่าผู้เดินทางจะสามารถเดนิทางกลบั
เข้าประเทศฝร่ังเศสได้อกีเว้นแต่จะมเีหตุจ าเป็นทั้งนีจ้ะมกีารตรวจสอบเอกสารรับรองการเดินทางและหลกัฐานประกอบเหตุจ าเป็น
ดังกล่าวก่อนออกเดินทางจากประเทศฝร่ังเศส หากกรอกข้อมูลเทจ็หรือระบุเหตุจ าเป็นไม่ถูกต้อง จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึน้เคร่ืองบิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกประเทศฝร่ังเศสไปยงัประเทศนอกพืน้ที่ยโุรป (Certificate to leave 
Metropolitan France) ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศส (ข้อมูลภาษาฝร่ังเศสและภาษาองักฤษ) : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel


โควิด-19 

โควดิ-19 - ขอ้มูลการเขา้ประเทศฝร ั่งเศสส าหรบัผูเ้ดนิทางจากประเทศไทย

รัฐบาลฝร่ังเศสได้ปรับมาตรการในการเข้าประเทศส าหรับผู้ทีเ่ดนิทางมาจากต่างประเทศรวมถงึประเทศไทย 
เพือ่ลดการระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการดังกล่าวมีดังนี ้

ตั้งแต่วนัจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ทีจ่ะเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสจากดนิแดนภายนอกสหภาพยโุรป รวมถึง ประเทศไทย จะต้อง
แสดงผลการตรวจหาเช้ือโควดิ-19 เป็นลบโดยวธิี PCR ทีม่อีายุไม่เกนิ 72 ช่ัวโมง ก่อนออกเดินทาง และจะต้องให้สัญญาทีจ่ะแยกตัวเป็น
เวลา 7 วนั เม่ือเดินทางถึงประเทศฝร่ังเศส และเม่ือครบระยะเวลาแยกตัวแล้ว จะต้องท าการตรวจหาเช้ือโดยวธีิ PCR อกีคร้ังหน่ึง
ส าหรับผู้ทีต้่องเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสด้วยเหตุจ าเป็น และมาจากประเทศทีไ่ม่สามารถท าการตรวจหาเช้ือโดยวิธี PCR ก่อนออก
เดินทางได้ จะต้องขอใบยกเว้นการแสดงผลการตรวจหาเช้ือก่อนออกเดินทาง (dispense consulaire) จากสถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส
หรือสถานกงสุลใหญ่ฝร่ังเศส และเม่ือเดินทางถึงประเทศฝร่ังเศส จะได้รับการตรวจหาเช้ือและถูกแยกตัวเป็นเวลา 7 วนัในสถานทีท่ีรั่ฐ
จัดให้

ผู้ทีเ่ดินทางจากประเทศไทยจ าเป็นต้องแสดง ใบรับรองการเดินทาง (Travel Certificate to France)ก่อนเข้าประเทศฝร่ังเศสกรุณาคลกิ
ทีน่ี่ เพ่ือดูใบรับรอง

นอกจากนี ้รัฐบาลฝร่ังเศสยงัปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (curfew) จากเวลา 20.00-6.00 น. เป็นเวลา 18.00-6.00 น. 
ตั้งแต่วนัเสาร์ที ่16 มกราคม 2564 ทัว่ประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วนั

การบังคบัใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานมวีตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัการรวมตัวกนัของประชาชน ซ่ึงจะท าให้การบังคบัใช้
มาตรการป้องกนัโรคเป็นไปได้ไม่เต็มที ่และอาจสุ่มเส่ียงต่อการแพร่เช้ือไวรัส รวมทั้งเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกจิซ่ึงอยู่ในภาวะตึง
เครียดเน่ืองจากการระบาดของโรคโควดิ-19
สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงกจิการยุโรปและการต่างประเทศฝร่ังเศส :
(ภาษาฝร่ังเศส) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-
19-14-janvier-2021-246406

อน่ึง ผู้ทีจ่ะเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสจะต้องกรอกเอกสารรับรองการเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสภาคพืน้ทวปี (attestation de 
déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine) และเอกสารรับรองว่าไม่มอีาการของโรคโควดิ-19 
(déclaration sur l’honneur) พร้อมกบัแสดงเอกสารเหล่านีต่้อสายการบินและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองฝร่ังเศส โดยสามารถดาวน์
โหลดเอกสารดังกล่าว (ภาษาฝร่ังเศสและองักฤษ) ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศส : 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

ทั้งนี ้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวตัถุประสงค์ของการเดินทางของท่านภายในประเทศฝร่ังเศสเป็นไปตามมาตรการจ ากดัการเดินทางที่
บังคบัใช้ทัว่ประเทศ
สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ทีเ่วบ็ไซต์ของรัฐบาลฝร่ังเศส :

(ภาษาฝร่ังเศส) https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

(ภาษาองักฤษ อาจอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

นอกจากนี ้รัฐบาลฝร่ังเศสขอความร่วมมือประชาชนดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน TousAntiCovid เพ่ือป้องกนัตนเองและผู้อ่ืนจากการติด
เช้ือโควดิ-19

สามารถดูข้อมูลเพิม่เติมได้ทีห่น้าค าถามทีพ่บบ่อย (FAQ) ในเวบ็ไซต์ของกระทรวงกจิการยุโรปและการต่างประเทศฝร่ังเศส :
(ภาษาฝร่ังเศส) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-
coronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/

(ภาษาองักฤษ อาจอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-
france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

มกราคม 2021 

เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2564 รัฐบาลฝร่ังเศสได้ประกาศมาตรการห้ามการเดินทางเข้าประเทศฝร่ังเศสจากประเทศนอกพืน้ที่ยุโรป (พืน้ที่
ยุโรป ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศอนัดอร์รา ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศลกิเตนสไตน์ ประเทศโมนาโก ประเทศ
นอร์เวย์ ประเทศซานมารีโน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ และนครรัฐวาติกนั) ตั้งแต่วนัที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นกรณมีเีหตุ
จ าเป็นทางด้านครอบครัว ทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านการท างานทีไ่ม่สามารถเล่ือนได้

ส าหรับผู้ทีจ่ะเดินทางไปยงัประเทศฝร่ังเศสจากประเทศทีท่างการฝร่ังเศสไม่ได้ก าหนดให้เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19 อนั
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลยี ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศญีปุ่่ น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศรวนัดา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย
จะต้องกรอกเอกสารรับรองการเดินทาง (attestation de déplacement) โดยระบุเหตุจ าเป็นตามประเภทของเหตุจ าเป็นต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
รับรองการเดินทาง และแสดงเอกสารดังกล่าวพร้อมกบัหลกัฐานประกอบตามแต่ละประเภทของเหตุจ าเป็นน้ันๆ ทีก่ าหนดไว้ในเอกสาร
รับรองการเดินทาง ต่อสายการบิน ก่อนขึน้เคร่ืองบิน และต่อเจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนเข้าเมือง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองการเดินทางส าหรับผู้เดินทางจากประเทศออสเตรเลยี ประเทศเกาหลใีต้ ประเทศญี่ปุ่ น ประเทศ
นิวซีแลนด์ประเทศรวนัดาประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยได้จากด้านล่างนีห้รือได้ทีเ่วบ็ไซต์ของกระทรวงมหาดไทยฝร่ังเศส(ขณะนีม้ี
ข้อมูลเฉพาะภาษาฝร่ังเศส):https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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