สวัสดีพ่นี อ้ งชาวไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านค่ะ
ช่วงนีส้ ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มักได้รบั คาถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานกงสุล โดยเฉพาะการ
เดินทางกลับบ้านที่เมืองไทย ขออนุญาตเรียนข่าวสารจากฝ่ ายกงสุลโดยสรุป ดังนี ้
1. การเดินทางกลับประเทศไทย
1.1 ปัจจุบนั จากประกาศล่าสุดของสานักงานการบินพลเรือนของไทย (ฉบับลงวันที่ 2 ก.ค. 2563) ไทยยังคง
ไม่ได้เปิ ดให้เที่ยวบินจากต่างประเทศบินพาณิชย์ (commercial flight) เข้าไทยแบบปกติ คนไทยที่เดินทางเข้า
ไทยจะเข้าได้เพียงเที่ยวบินพิเศษ (repatriation flight) ที่สถานทูตจะพยายามหาที่น่งั มาให้คนไทยในสวีเดน
และลัตเวียอย่างสุดความสามารถ แต่บตั รโดยสารมักจะราคาค่อนข้างสูงและมีจานวนจากัดมากๆ และมี
โควต้าที่คนไทยทั่วโลกสามารถเดินทางเข้าไทยได้วนั ละไม่เกิน 600 คน รวมถึงต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน โดย
รัฐออกค่าใช้จ่ายให้ หรือหากเลือกเข้าพักตามโรงแรมกักตัวตามรายการที่รฐั กาหนด (Alternative State
Quarantine – ASQ) จะมีค่าใช้จ่ายตัง้ แต่ 30,000-220,000 บาท และท่านต้องเตรียมตัวสุดๆ ในการ
ดาเนินการดังต่อไปนีค้ ่ะ
• หาที่ตรวจใบรับรองแพทย์แบบ fit to fly ที่ท่านสามารถไปตรวจได้ให้เจอในเมืองที่ท่านอยู่ มิเช่นนัน้ อาจต้อง
มาตรวจที่สตอกโฮล์ม
• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินพิเศษ ซึ่งโดยมากสายการบินจะขายเพียงขาเดียว (มิใช่ไป-กลับ) ราคาประมาณ
600-1300 EUR และมิใช่ไฟลท์ตรงจากสวีเดนหรือลัตเวีย ท่านต้องไปทรานซิทที่เมืองอื่นในยุโรป และสถานทูต
จะไม่ทราบล่วงหน้าหรือสามารถต่อรองราคาบัตรโดยสารเครื่องบินให้ท่านได้
• ท่านต้องสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ได้ และใช้อีเมล์ได้ เพราะสถานทูตจะส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ให้
ท่านทางอีเมล์ซ่งึ ท่านต้องรีบปริน้ ท์ กรอกข้อมูลหรือลงนาม แล้วส่งกลับมาให้สถานทูตตามเวลาที่กาหนด (ซึ่ง
โดยมากจะภายใน 1-2 วัน หรือภายในไม่กี่ ชม. เพราะสถานทูตจะไม่ทราบว่าได้โควต้าเที่ยวบินพิเศษเท่าใด
ล่วงหน้า) หรือหากท่านไม่ถนัดในการดาเนินการดังกล่าว สามารถมาที่สถานทูตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยได้
เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการเสมอ

• ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัว 14 วัน และการที่อาจจะต้องพักกับผูอ้ ่นื ในกรณีท่สี ถานที่กกั ตัวไม่พอ
ดังนัน้ ถ้าไม่จาเป็ นจริงๆ ที่จะต้องกลับเมืองไทยเร็วๆ นี ้ ขอเรียนแนะนาด้วยความหวังดีจริงๆ ค่ะว่าขอให้ท่าน
ชะลอการเดินทางเข้าไทยไปก่อน เหตุผลที่ไม่จาเป็ น เช่น การไปพักผ่อนท่องเที่ยวช่วงหยุดซัมเมอร์ การไปเยี่ยม
ญาติหรือครอบครัวประจาปี (ปี นสี ้ ถานการณ์พิเศษ ทุกคนต้องอดใจในการเดินทางที่ไม่จาเป็ นก่อนนะคะ) แต่
ถ้าใครจาเป็ นอย่างยิ่งยวดต้องกลับบ้านจริงๆ เช่น มาพานักอยู่ท่สี วีเดนระยะสัน้ และวีซ่าจะหมดไม่สามารถต่อ
อายุได้แล้ว เป็ นคนป่ วยที่ตอ้ งรักษาที่ประเทศไทย หรือมีบพุ การีป่วยหนักหรือเสียชีวิต ฯลฯ โปรดติดต่อ
สถานทูตเข้ามาค่ะ เราจะพยายามหาเที่ยวบินให้ โดยท่านโปรดแจ้งสถานทูตทางช่องทางดังข้างล่างนี ้
• กรอกข้อมูลในกูเกิลฟอร์มนี ั้ (คลิ๊กที่ลิงค์) https://forms.gle/WpYAN9BnseprX5Nd6
• อย่างไรก็ดี การที่จะได้กลับหรือไม่นนั้ ขึน้ อยู่กบั เหตุผลการเดินทางกลับ จานวนที่น่งั ในเที่ยวบินพิเศษที่
สถานทูตได้รบั และจานวนผูท้ ่เี ข้าคิวไว้ดว้ ย ขณะนี ้ ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 มีคนไทยแจ้งความประสงค์
เดินทางกลับที่สถานทูตกว่า 200 คน หากท่านเคยแจ้งชื่อมาแล้ว ไม่จาเป็ นต้องแจ้งซา้ อีกนะคะเพราะจะทาให้
ชื่อของท่านไปต่อคิวใหม่
1.2 ทัง้ นี ้ สาหรับท่านที่ตอ้ งการต่อวีซ่าไปก่อน หรือน้องๆ เยาวชนไทยชายที่มีกาหนดต้องไปเกณฑ์ทหาร แล้ว
ต้องการหนังสือรับรองจากสถานทูตเพื่อนาไปยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตน ให้
ท่านดาเนินการ ดังนี ้
• ท่านโปรดเขียนอีเมล์ถึง 4thai.thaiembassy.stockholm@gmail.com แนบ สาเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต
ไทยของท่านและบัตรวีซ่าหรือ residence permit (uppehållstillstånd)
• จ่าหัวข้อในอีเมล์ว่า ถึงคุณอาร์ท เรื่องขอหนังสือรับรองว่าเดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้ (โปรดระบุภาษาของ
หนังสือที่ท่านต้องการให้สถานทูตออกระหว่างภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) และจุดประสงค์ของการขอหนังสือ
ของท่าน เช่น เพื่อไปยื่นต่อ migrationsverket หรือเพื่อยื่นต่อสัสดีว่าเดินทางไปเกณฑ์ทหารไม่ได้ เป็ นต้น
แล้วสถานทูตจะดาเนินการแล้วสแกนหนังสือรับรองกลับไป หรือหากท่านต้องการรับตัวจริงของหนังสือก็นดั
หมายในการเดินทางมารับได้ท่สี ถานทูตค่ะ

• สาหรับการแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางไปเกณฑ์ทหารได้ โปรดเตรียมเอกสารดังนี ้ โดยสามารถเดินทางมายื่น
ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/-22.pdf
1.3 สาหรับคนต่างชาตินนั้ ตามประกาศสานักงานการบินพลเรือนฉบับเดียวกันได้ขยายประเภทคนต่างชาติท่ี
สามารถเข้าไทยได้อีก 11 กลุ่ม ยกตัวอย่างบางกลุม่ นะคะ เช่น นักธุรกิจหรือคนทางานที่มี work permit นักการ
ทูต คู่สมรสและบุตรของคนไทย เป็ นต้น
แต่ทงั้ นี ้ ความท้าทายคือคนต่างชาติทงั้ หมดที่กล่าวมานัน้ ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษด้วยเช่นกัน!! ซึ่ง
จานวนที่น่งั น้อยกว่าของคนไทยมากค่ะ เพราะเราให้ความสาคัญกับคนไทยผูจ้ าเป็ นในการเดินทางกลับ
ประเทศไทยก่อน รวมถึงต้องมีกระบวนการต่างๆ ค่อนข้างมากมายมากกว่าคนไทยนะคะ เช่นว่า เพราะต้องมี
ใบรับรองการตรวจหาเชือ้ โควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชม. และประกันสุขภาพมูลค่าการคุม้ ครองไม่ต่ากว่า
100,000 เหรียญสหรัฐ ที่ตอ้ งระบุว่าครอบคลุมการรักษาโควิดด้วย เป็ นต้น และต้องได้รบั การออกหนังสือ
รับรองจากสถานทูตด้วยเหมือนคนไทย ซึ่งสถานทูตจะมีการลงรายละเอียดให้คนต่างชาติทราบเป็ น
ภาษาอังกฤษต่อไปเร็วๆ นี ้
1.4 ดังนัน้ ท่านทัง้ หลายอาจมีคาถามว่า ทีนจี ้ ะไปเมื่อไรได้ คาตอบคือ รอให้ประเทศไทยเปิ ดจริงๆ ก่อนจะ
ดีกว่าค่ะ ถ้าไม่มีความจาเป็ นจริงๆ ช่วงนี ้ หรือรอให้มีวคั ซีนและยารักษาโควิด-19 ก่อนค่ะ เพื่อความปลอดภัย
เวลาเดินทางด้วยนะคะ และหากท่านได้ยินว่า ข่าวว่าสามารถเดินทางเข้าไทยโดยซือ้ บัตรโดยสารเครื่องบินเอง
ได้ ไม่จริง๊ ไม่จริงนะคะ ทัง้ คนไทยและคนต่างและคนต่างชาติตอ้ งเดินทางกลับโดยเที่ยวบินพิเศษที่สถานทูต
ได้รบั โควต้ามาเท่านัน้ ค่ะ บางสายการบินอาจจะมีการเปิ ดขายบัตรโดยสารออนไลน์ในเว็บไซต์อยู่ แต่เมื่อท่าน
จองได้แล้วจ่ายเงินแล้ว พอใกล้ๆ วันเดินทางเที่ยวบินนัน้ จะถูกยกเลิก หรือเลื่อนไปเรื่อยๆ ดังนัน้ จะให้ดีผทู้ ่มี ี
ความจาเป็ นเดินทางต้องไม่ไปจองเช่นนัน้ นะคะขอเตือน ท่านอาจจะเสียเงินเปล่าๆ ให้สายการบิน หรือเค้า
อาจจะคืนในอีกหลายเดือนถัดไป
1.5 ช่วงนีส้ ายโทรเข้าสถานทูตเยอะมาก เพราะทัง้ ไทยทัง้ ต่างชาติโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับการเดินทางกลับ และ
สถานทูตต้องโทรไปถามหรืออธิบายท่านที่ลงทะเบียนไว้ทีละคนเวลามีท่นี ่งั ในเที่ยวบินจัดสรรมาให้เพราะ
ขัน้ ตอนการเดินทางกลับค่อนข้างซับซ้อน จึงทาสายโทรศัพท์ของสถานทูตฮ็อตฮิตเลยอาจเป็ นเสียงสายไม่ว่าง
หรือไม่มีคนรับบ้าง ขอได้โปรดใจเย็นและเห็นใจ หรือ inbox เข้ามาทาง facebook หรืออีเมล์หาเราที่
storte2020@gmail.com เจ้าหน้าที่จะทะยอยตอบนะคะ

2. การเดินทางมาสวีเดน --- ส่วนญาติพ่นี อ้ งเพื่อนที่ไทยจะมาเยี่ยมเราที่สวีเดน ตอนนีม้ ีข่าวดี คือตัง้ แต่ 4 ก.ค.
เป็ นต้นมา คนไทยเข้าสวีเดนได้แล้ว และที่น่ไี ม่ตอ้ งกักตัว แต่ขอให้ท่านที่จะเดินทางมาคิดไตร่ตรองให้ดีถึงตอน
กลับไทยด้วยค่ะว่าไทยจะเปิ ดปกติหรือยัง จะเข้าไทยได้ไหม เดี๋ยวจะมาติดค้างอยู่ท่นี ่ี ทาให้กลับบ้านไม่ได้ค่ะ
3. ช่วงปลายเดือน ส.ค. หากสถานการณ์โควิดดีขนึ ้ และทางการสวีเดนไม่มีขอ้ กาหนดอะไรออกมาเพิ่มเติม
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตัง้ ใจว่าจะจัดกงสุลสัญจรไปเมืองโกเธนเบอร์กและมัลเมอ ตามที่เคยตัง้ ใจจะจัดเมื่อ
เดือน มี.ค. และ พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ตอ้ งยกเลิกไปก่อนเพราะสถานการณ์ รอฟั งข่าวเรื่องนีจ้ ากสถานทูตนะคะ

4. ทัง้ นี ้ ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 สถานทูตขอปรับเวลาให้บริการงานกงสุลบางประเภท ดังนี ้
4.1 งานทาบัตรประชาชน --- เปิ ดให้บริการทุกวันอังคาร 9.00-11.30 เท่านัน้ แต่หากมีกรณีเร่งด่วนขอให้นดั
หมายคุณอภิญญาฯ ที่ apinya.sir@yahoo.com เขียนหัวข้ออีเมล์ว่า ขอนัดหมายทาบัตรประชาชน
4.2 งานทาหนังสือมอบอานาจ หนังสือยินยอม และนิติกรณ์ --- เปิ ดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
ระหว่างเวลา 9.00-11.30 น.
4.3 งานหนังสือเดินทาง --- เนื่องจากขณะนีย้ งั คงเป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะ
ที่ 2 ไประยะที่ 3 สถานทูตขอหยุดการให้บริการการทาหนังสือเดินทางใหม่จนกว่าระบบจะเรียบร้อยดีค่ะ
5. และท้ายสุด ขอแถมเรื่องแจ้งเกิด เรื่องนีม้ ีคนถามเยอะ บางคนไม่ได้แจ้งเกิดตอนลูกยังเด็ก สถานทูตขอเรียน
ว่า โตแล้วก็ยงั แจ้งได้นะคะ รายละเอียดเอกสารที่ตอ้ งใช้เยอะหน่อย โปรดเปิ ดเข้าไปดูท่ี
http://thaiembassy.se/th/บริการคนไทย

ด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างยิ่ง จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

