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ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศฝรั่งเศส

เนื่องจากปัจจุบันการจากัดการเดินทางมีความจาเป็ นอย่ างยิง่ ยวดเพื่อชะลอสถานการณ์ การระบาดทั่วโลกของเชื้อโค
วิด-19 และเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ ซึ่งแพร่ กระจายอย่ างรวดเร็ว (ดูตวั เลขการระบาดได้ ที่เว็บไซต์ European
Centre for Disease Prevention and Control) ด้ วยเหตุนี้ ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป รัฐบาลฝรั่งเศส
จึงอนุญาตให้ มีการเดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศสไปต่ างประเทศและมีการเดินทางจากต่ างประเทศเข้ าประเทศ
ฝรั่งเศสได้ กต็ ่ อเมื่อผู้เดินทางมีเหตุจาเป็ นส่ วนตัวหรื อทางครอบครัว เหตุจาเป็ นเร่ งด่ วนทางสุ ขภาพ หรื อเหตุจาเป็ น
เรื่ องงานซึ่งไม่ สามารถเลื่อนได้ เท่ านั้น ทั้งนี้ การเดินทางระหว่ างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ประเทศอันดอร์ รา ประเทศไอซ์ แลนด์ ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศโมนาโก ประเทศนอร์ เวย์ ประเทศซานมารีโน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นครรัฐวาติกนั ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอิสราเอล ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศนิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ประเทศสิ งคโปร์ ผู้เดินทางได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องมีเหตุจาเป็ นดังกล่ าว
ผู้ทปี่ ระสงค์ จะเดินทางไปประเทศอื่นๆ ในเขตเชงเกน ควรตรวจสอบว่ าได้ รับอนุญาตให้ พานักในประเทศเหล่านั้นได้ หรื อไม่ รวมทั้ง
ตรวจสอบเงื่อนไขการเดินทางเข้ าประเทศและเงื่อนไขการพานักในประเทศเหล่านั้น
การนัดหมายกับศู นย์ยื่นวีซ่าทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact) เพื่อยื่นคาร้ องขอวีซ่า จากัดเฉพาะประเภทของผู้เดินทางทีไ่ ด้ รับอนุญาต
ให้ เดินทางเข้ าประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้ รับยกเว้ นจากการบังคับใช้ มาตรการปิ ดพรมแดนเท่ านั้น
วิธีการนัดหมายเพื่อยื่นคาร้ องขอวีซ่ายังคงเดิม โดยกรอกข้ อมูลและลงทะเบียนในเว็บไซต์ France-Visas
ประเภทของผู้เดินทางดังต่ อไปนี้ ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ าประเทศฝรั่งเศสได้
1. ชาวฝรั่งเศส คู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรื อ concubin) และบุตร
2. พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรื อเทียบเท่ า คู่สมรส (สถานภาพ marié, pacsé หรื อ concubin) และบุตร ซึ่งมีถิ่นพานัก
หลักอยู่ในประเทศฝรั่งเศส หรื อซึ่งเดินทางผ่ านประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปยังถิน่ พานักหลักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรื อเทียบเท่ า
หรื อในประเทศทีถ่ ือสั ญชาติ
3. พลเมืองของประเทศทีส่ ามทีม่ บี ัตรถิ่นพานัก (titre de séjour) หรื อวีซ่าระยะยาว (VLS) ของประเทศฝรั่งเศสหรื อประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป และมีถิ่นพานักในประเทศดังกล่าว (หากเดินทางไปต่ างประเทศก่อนวันที่ 31 มกราคม 2564 หรื อเดินทางไปต่ างประเทศ
เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทีพ่ สิ ู จน์ ได้ )
4. ชาวอังกฤษและสมาชิกในครอบครัวทีไ่ ด้ รับสิ ทธิตามความตกลงการถอนตัว (withdrawal agreement) (หากเดินทางไปต่ างประเทศ
ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2564 หรื อเดินทางไปต่ างประเทศเนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทีพ่ สิ ู จน์ ได้ )
5. พลเมืองของประเทศทีส่ ามทีม่ วี ซี ่ าระยะยาวเพื่อจุดประสงค์ ในการรวมตัวของครอบครัว (regroupement familial) (ตามขั้นตอนของ
หน่ วยงาน OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)) หรื อเพื่อจุดประสงค์ในการรวมตัวกันใหม่ ของครอบครัวผู้ลี้
ภัย (réunification familiale des réfugiés) ทีไ่ ด้ รับความคุ้มครองลาดับรองและบุคคลไร้ รัฐไร้ สัญชาติ (protection subsidiaire et
apatrides) ของหน่ วยงาน OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
6. บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข หรื อบุคลากรทางการวิจัยทีใ่ ห้ ความช่ วยเหลือในการต่ อสู้ กบั โรคโควิด-19 หรื อได้ รับการจ้ าง
งานเป็ นผู้ฝึกงานสมทบ (associate trainee)
7. พลเมืองของประเทศทีส่ ามทีม่ วี ซี ่ า VLS passeport talent
8. นักศึกษาทีย่ ้ ายไปพานักในประเทศฝรั่งเศสในภาคเรียนทีส่ องของปี การศึกษาภายใต้ โครงการของสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัยทีย่ ้ ายไป
พานักในประเทศฝรั่งเศสเพื่อกิจกรรมการวิจัยซึ่งจาเป็ นต้ องมีการเข้ าร่ วมทางกายภาพเท่ านั้น
9. ผู้ทที่ างานในกิจการขนส่ งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรื อผู้ให้ บริการขนส่ ง

10. บุคคลทีป่ ฏิบัติงานในประเทศฝรั่งเศสในคณะทูต หรื อคณะกงสุ ล หรื อองค์ การระหว่ างประเทศ ซึ่งมีสานักงานใหญ่ หรื อสานักงานใน
ประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนคู่สมรส และบุตรของบุคคลดังกล่าว หรื อพลเมืองของประเทศทีส่ ามทีพ่ านักในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเหตุ
จาเป็ นเรื่ องงานตามทีร่ ัฐมีคาสั่ งให้ ปฏิบัติงาน
11. พลเมืองของประเทศทีส่ ามทีต่ ้ องอยู่ในพืน้ ทีร่ ะหว่ างประเทศ (international zone) เป็ นเวลาไม่ เกิน 24 ชั่วโมง เพื่อรอเดินทางต่ อไป
ยังประเทศอื่น (transit)
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เมื่อเดินทางเข้ าประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามมาตรการทีบ่ ังคับใช้ ในประเทศฝรั่งเศสอย่ างเคร่ งครัด เพื่อลดการระบาด
ของเชื้อไวรัส

นอกจากนี้ ผู้เดินทางทุกสั ญชาติจะต้ องแสดงเอกสารดังต่ อไปนี้ ต่ อสายการบิน ก่อนขึน้ เครื่ องบิน
• เอกสารรับรองการเดินทาง (attestation de déplacement หรื อ travel certificate) พร้ อมหลักฐานประกอบทีก่ าหนด
• ผู้เดินทางทีม่ อี ายุ 11 ปี ขึน้ ไป ต้ องแสดงผลการตรวจหาเชื้ อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ทีย่ ืนยันว่ าไม่ พบเชื้ อ และมีอายุไม่ เกิน 72
ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง
• เอกสารให้ คามัน่ (engagement sur l’honneur หรื อ sworn statement) เพื่อรับรองว่ าไม่ มีอาการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ ได้ สัมผัสผู้ติด
เชื้อโควิด-19 ในช่ วง 14 วันก่อนวันเดินทาง สาหรับผู้เดินทางทีม่ อี ายุ 11 ปี ขึน้ ไป ยอมรับว่ าอาจจะต้ องเข้ ารับการตรวจหาเชื้อ
SARS-CoV-2 เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส จะแยกตัวเป็ นเวลา 7 วันหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส และจะทาการตรวจหาเชื้อ
โควิด-19 โดยวิธี RT-PCR อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบระยะเวลาแยกตัว ทั้งนี้ โปรดทราบว่ าผู้เดินทางเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการ
แยกตัว
• หนังสื อเดินทางทีย่ งั ไม่ หมดอายุ พร้ อมเอกสารประกอบทีต่ ้ องใช้ ตามจุดประสงค์ ของการพานัก กรณีพานักระยะสั้ นไม่ เกิน 90 วัน
เอกสารประกอบทีต่ ้ องใช้ ได้ แก่ หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน หลักฐานแสดงทีพ่ กั อาศัย และวีซ่าหากจาเป็ น กรณีย้ายไปพานักใน
ประเทศฝรั่งเศส เอกสารประกอบทีต่ ้ องใช้ ได้ แก่ วีซ่าระยะยาว (VLS) กรณีมถี ิ่นพานักในประเทศฝรั่งเศส เอกสารประกอบทีต่ ้ องใช้
ได้ แก่ บัตรถิ่นพานัก (titre de séjour)
สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มเอกสารรับรองการเดินทางและแบบฟอร์ มเอกสารให้ คามัน่ ดังทีก่ ล่าวข้ างต้ นนีไ้ ด้ ทเี่ ว็บไซต์ ของ
กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส(ข้ อมูลภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ):https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Certificate-of-international-travel
เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผู้เดินทางควรดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน TousAntiCovid ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันโรคและ
มาตรการเว้ นระยะห่ างทางสั งคมอย่ างเคร่ งครัด สวมหน้ ากากอนามัยหรื อหน้ ากากผ้ า และหากมีอาการหรื อติดเชื้อ ควรระมัดระวังและมี
ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขต่ างๆ เพื่อให้ แน่ ใจว่ าท่ านจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ อย่ างแน่ นอน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่
รับผิดชอบต่ อปัญหาใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับท่ านในระหว่ างการเดินทางกลับประเทศไทย
สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของกระทรวงกิจการยุโรปและการต่ างประเทศฝรั่งเศส
ผู้เดินทางควรปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันโรคทีท่ างการกาหนดด้ วยความสานึกในหน้ าทีพ่ ลเมืองดีและด้ วยความรับผิดชอบต่ อสั งคม
หากมีข้อสงสั ย โปรดติดต่ อแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยคลิกทีน่ ี่ (กรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาฝรั่งเศสเท่ านั้น)
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การเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกพืน้ ทีย่ ุโรป
ผู้ทจี่ ะเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกพืน้ ทีย่ ุโรป จะต้ องกรอกเอกสารรับรองการเดินทาง โดยทาเครื่ องหมายถูกใน
ช่ องเหตุจาเป็ น (compelling reasons) ทีต่ รงกับจุดประสงค์ ของการเดินทาง ระบุรายละเอียดของเหตุจาเป็ นโดยเลือกจากรายการเหตุ
จาเป็ นทีก่ าหนดไว้ในเอกสารรับรองการเดินทาง และเตรียมหลักฐานประกอบเหตุจาเป็ นนั้นๆ ตามทีก่ าหนดไว้ ในเอกสารรับรองการ
เดินทาง กรณีเดินทางกลับประเทศทีม่ ถี ิ่นพานักหรื อประเทศบ้ านเกิด ผู้เดินทางจะต้ องกรอกเอกสารรับรองการเดินทางเช่ นเดียวกัน โดย
ทาเครื่ องหมายถูกในช่ อง Return to the country of residence or origin (with no guarantee of a return to France without a
compelling reason) โดยไม่ ต้องเตรียมหลักฐานประกอบ อย่ างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่ มกี ารรับประกันว่ าผู้เดินทางจะสามารถเดินทางกลับ
เข้ าประเทศฝรั่งเศสได้ อกี เว้ นแต่ จะมีเหตุจาเป็ นทั้งนีจ้ ะมีการตรวจสอบเอกสารรับรองการเดินทางและหลักฐานประกอบเหตุจาเป็ น
ดังกล่าวก่อนออกเดินทางจากประเทศฝรั่งเศส หากกรอกข้ อมูลเท็จหรื อระบุเหตุจาเป็ นไม่ ถูกต้ อง จะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ ขนึ้ เครื่ องบิน
สามารถดาวน์ โหลดเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกประเทศฝรั่งเศสไปยังประเทศนอกพืน้ ที่ยโุ รป (Certificate to leave
Metropolitan France) ได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส (ข้ อมูลภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ) :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel

โควิด-19

มกราคม 2021

โควิด-19 - ข้อมูลการเข้าประเทศฝรั่งเศสสาหรับผูเ้ ดินทางจากประเทศไทย
รัฐบาลฝรั่งเศสได้ปรับมาตรการในการเข้าประเทศสาหรับผู้ทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย
เพือ่ ลดการระบาดของโรคโควิด-19
มาตรการดังกล่าวมีดังนี้
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 รัฐบาลฝรั่งเศสได้ ประกาศมาตรการห้ ามการเดินทางเข้ าประเทศฝรั่งเศสจากประเทศนอกพืน้ ที่ยุโรป (พืน้ ที่
ยุโรป ประกอบด้ วย ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประเทศอันดอร์ รา ประเทศไอซ์ แลนด์ ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศโมนาโก ประเทศ
นอร์ เวย์ ประเทศซานมารีโน ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และนครรัฐวาติกนั ) ตั้งแต่ วนั ที่ 31 มกราคม 2564 เป็ นต้ นไป ยกเว้ นกรณีมเี หตุ
จาเป็ นทางด้ านครอบครัว ทางด้ านสุ ขภาพ หรื อทางด้ านการทางานทีไ่ ม่ สามารถเลื่อนได้
สาหรับผู้ทจี่ ะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสจากประเทศทีท่ างการฝรั่งเศสไม่ ได้ กาหนดให้ เป็ นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19 อัน
ได้ แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญีป่ ุ่ น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศรวันดา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย
จะต้ องกรอกเอกสารรับรองการเดินทาง (attestation de déplacement) โดยระบุเหตุจาเป็ นตามประเภทของเหตุจาเป็ นต่ างๆ ทีก่ าหนดไว้ ในเอกสาร
รับรองการเดินทาง และแสดงเอกสารดังกล่าวพร้ อมกับหลักฐานประกอบตามแต่ ละประเภทของเหตุจาเป็ นนั้นๆ ทีก่ าหนดไว้ ในเอกสาร
รับรองการเดินทาง ต่ อสายการบิน ก่อนขึน้ เครื่ องบิน และต่ อเจ้ าหน้ าทีด่ ่ านตรวจคนเข้ าเมือง
สามารถดาวน์ โหลดเอกสารรับรองการเดินทางสาหรับผู้เดินทางจากประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
นิวซีแลนด์ ประเทศรวันดาประเทศสิ งคโปร์ และประเทศไทยได้ จากด้ านล่างนีห้ รื อได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส(ขณะนีม้ ี
ข้ อมูลเฉพาะภาษาฝรั่งเศส):https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
ตั้งแต่ วนั จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ผู้ทจี่ ะเดินทางเข้ าประเทศฝรั่งเศสจากดินแดนภายนอกสหภาพยุโรป รวมถึง ประเทศไทย จะต้ อง
แสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็ นลบโดยวิธี PCR ทีม่ อี ายุไม่ เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง และจะต้ องให้ สัญญาทีจ่ ะแยกตัวเป็ น
เวลา 7 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส และเมื่อครบระยะเวลาแยกตัวแล้ว จะต้ องทาการตรวจหาเชื้อโดยวิธี PCR อีกครั้งหนึ่ง
สาหรับผู้ทตี่ ้ องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสด้ วยเหตุจาเป็ น และมาจากประเทศทีไ่ ม่ สามารถทาการตรวจหาเชื้ อโดยวิธี PCR ก่อนออก
เดินทางได้ จะต้ องขอใบยกเว้ นการแสดงผลการตรวจหาเชื้ อก่อนออกเดินทาง (dispense consulaire) จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
หรื อสถานกงสุ ลใหญ่ ฝรั่งเศส และเมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศส จะได้ รับการตรวจหาเชื้อและถูกแยกตัวเป็ นเวลา 7 วันในสถานทีท่ รี่ ัฐ
จัดให้
ผู้ทเี่ ดินทางจากประเทศไทยจาเป็ นต้ องแสดง ใบรับรองการเดินทาง (Travel Certificate to France)ก่อนเข้ าประเทศฝรั่งเศสกรุณาคลิก
ทีน่ ี่ เพื่อดูใบรับรอง
นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสยังปรับระยะเวลาการห้ ามออกนอกเคหสถาน (curfew) จากเวลา 20.00-6.00 น. เป็ นเวลา 18.00-6.00 น.
ตั้งแต่ วนั เสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ทัว่ ประเทศ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 15 วัน
การบังคับใช้ มาตรการห้ ามออกนอกเคหสถานมีวตั ถุประสงค์ เพื่อป้ องกันการรวมตัวกันของประชาชน ซึ่งจะทาให้ การบังคับใช้
มาตรการป้ องกันโรคเป็ นไปได้ ไม่ เต็มที่ และอาจสุ่ มเสี่ ยงต่ อการแพร่ เชื้อไวรัส รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบต่ อเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในภาวะตึง
เครียดเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19
สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของกระทรวงกิจการยุโรปและการต่ างประเทศฝรั่งเศส :
(ภาษาฝรั่งเศส) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid19-14-janvier-2021-246406
อนึ่ง ผู้ทจี่ ะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสจะต้ องกรอกเอกสารรับรองการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสภาคพืน้ ทวีป (attestation de
déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine) และเอกสารรับรองว่ าไม่ มอี าการของโรคโควิด-19
(déclaration sur l’honneur) พร้ อมกับแสดงเอกสารเหล่านีต้ ่ อสายการบินและเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองฝรั่งเศส โดยสามารถดาวน์
โหลดเอกสารดังกล่าว (ภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ) ได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส :
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าวัตถุประสงค์ของการเดินทางของท่ านภายในประเทศฝรั่งเศสเป็ นไปตามมาตรการจากัดการเดินทางที่
บังคับใช้ ทวั่ ประเทศ
สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ทเี่ ว็บไซต์ ของรัฐบาลฝรั่งเศส :
(ภาษาฝรั่งเศส) https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
(ภาษาอังกฤษ อาจอยู่ระหว่ างการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบัน) https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

นอกจากนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสขอความร่ วมมือประชาชนดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน TousAntiCovid เพื่อป้ องกันตนเองและผู้อื่นจากการติด
เชื้อโควิด-19
สามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ทหี่ น้ าคาถามทีพ่ บบ่ อย (FAQ) ในเว็บไซต์ ของกระทรวงกิจการยุโรปและการต่ างประเทศฝรั่งเศส :
(ภาษาฝรั่งเศส) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informationscoronavirus-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions/
(ภาษาอังกฤษ อาจอยู่ระหว่ างการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบัน) https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-tofrance/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/

