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ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกกักนัตวั 
ผู้เดนิทางระหว่างประเทศทีเ่ขา้มาใน ACT 

International travellers entering the ACT 
 

ผู้เดนิทางระหว่างประเทศทีเ่ขา้มาใน ACT 

All international travellers flying into Canberra Airport from 
overseas must undergo mandatory hotel quarantine in 
Canberra on arrival for 14 days. You can find more information 
on the Information for Overseas Travellers in hotel quarantine 
factsheet. 
 

ผูเ้ดินทางระหว่างประเทศทุกคนท่ีบินมาถึงสนามบินกรุงแคนเบอร์ราจากตา่งประเทศจะตอ้งทําการกักกันตั
วภาคบังคับประเภทโรงแรมในกรุงแคนเบอร์ราเป็นเวลา 14 วันเม่ือเดินทางมาถึง 
คุณสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมไดท่ี้เอกสารขอ้เท็จจริงสาํหรับผูเ้ดินทางจากตา่งประเทศในสถานกักกันตั
วประเภทโรงแรม 

Information about quarantine fees 
 

ขอ้มูลเก ีย่วกบัค่าใช้จ่ายเพ่ือการกกักนัตวั 

The ACT Government will be charging all returning 
international travellers for their hotel quarantine from 
Wednesday, 5 August 2020. 
 
Mandatory quarantine is needed to stop the spread of COVID-
19 in ACT. 
 
The quarantine fee will reduce the financial burden of COVID-
19 on ACT taxpayers. The total fee will help repay the 
government for the cost of providing the quarantine to you. 
This includes accommodation, transport, wellbeing support, 

รัฐบาล ACT 
จะคิดค่าใชจ้่ายเพื่อการกักกันตวัประเภทโรงแรมกับผูเ้ดนิทางระหว่างประเทศทุกคนท่ีเดินทางกลับเขา้มา
ตั้งแต่วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2020 เป็นตน้ไป 
 
การกักกันตัวภาคบังคบัเป็นสิง่จาํเป็นเพื่อหยุดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ใน ACT 
 
ค่าใชจ้่ายเพื่อการกักกันตัวจะช่วยลดภาระทางการเงินท่ีเก่ียวกับ COVID-19 สําหรับผูเ้สียภาษีใน ACT 
ค่าใชจ้่ายท้ังหมดจะช่วยรัฐบาลชําระค่าดาํเนินการจดัการกักกันตวัใหค้ณุ ซึ่งรวมถึงค่าสถานท่ีพัก 
ค่าเดินทางรับ-ส่ง การสนบัสนุนดา้นความเป็นอยู่ท่ีดี อุปกรณ์การป้องกันสว่นบุคคล (PPE) 
การตรวจคัดกรอง และการตรวจหาเชื้อ 



PPE, screening, and testing. A budget for groceries and meals is 
also included in the quarantine fee (see further information 
below). 
 

งบประมาณสําหรับสินคา้ของชาํและม้ืออาหารก็ยังรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเพื่อการกักกันตวันีด้ว้ย 
(โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเตมิดา้นล่างนี)้ 

Does the quarantine fee apply to me? 
 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกกักนัตวับงัคบัใช้กบัฉนัหรือไม่? 

The quarantine fee applies to all international travellers flying 
into the ACT from overseas after Wednesday, 5 August 2020. 
 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการกันกันตวันีบ้ังคับใชกั้บผูเ้ดินทางระหว่างประเทศทุกคนท่ีบินมาถึงกรุงแคนเบอร์ราจากตา่
งประเทศหลังวันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2020 
 

How much will I be charged? 
 

ฉนัจะตอ้งชําระเงนิจํานวนเท่าไร? 

The quarantine accommodation fee is a fixed cost which 
includes a meal budget, room costs and other associated costs.  

(1) The following fees (quarantine fees) are payable in 
relation to a person required to quarantine for the 
standard quarantine period: 

(a) for an adult (a person aged 18 years and over) 
not in a family group—$3,000; 

(b) for a family group— 

(i) $3,000 for the first adult; and 

(ii) $1,000 for each additional adult; and 

(iii) $500 for each child aged three years or 
older. 

 
For example 

• a family of two adults and two children, over the age of 
three, in one room would pay $5,000. 

ค่าใชจ้่ายสําหรับสถานท่ีพักเพือ่การกักกันตัวเป็นราคาคงท่ี ซึ่งรวมถึงงบประมาณสาํหรับม้ืออาหาร 
ค่าหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
(1) ค่าใชจ้่ายต่อไปนี้ (ค ่าใช ้จ ่ายเพื่อการกกักนัตวั) 
จะตอ้งชําระโดยบุคคลท่ีตอ้งกักกันตวัในชว่งเวลากักกันตัวมาตรฐาน 

(a) สําหรับผูใ้หญ่ (ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มครอบครัว จ่ายในราคา 
$3,000 
(b) สําหรับกลุ่มครอบครัวกลุ่มหนึง่ 

(i) $3,000 สําหรับผูใ้หญ่คนแรก และ 
(ii) $1,000 สําหรับผูใ้หญ่คนถัดไป และ 
(iii) $500 สําหรับเด็กแต่ละคนท่ีมีอายุตัง้แต่ 3 ปีขึ้นไป 

 
ตัวอย่างเช่น 

• ครอบครัวหนึ่งมีผูใ้หญ่สองคนและลูกสองคนมีอายุมากกว่า 3 ปี พวกเขาพักอยู่ในหอ้งเดียวกัน 
พวกเขาจะจ่ายในราคา $5,000 

• ครอบครัวหนึ่งมีผูใ้หญ่สองคนและลูกสีค่นมีอายุมากกว่า 3 ปี พวกเขาจะจ่ายในราคา $6,000 
 

ราคาท้ังหมดเป็นเงินในสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย 



• a family of two adults and four children over the age of 
three would pay $6,000. 

All charges are in Australian dollars. 
Fees apply to all international passengers including Australian 
Citizens and Australian permanent residents in quarantine 
accommodation. 
 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  จะบังคับใชกั้บผูโ้ดยสารระหว่างประเทศทุกคนในสถานท่ีพักเพื่อการกักกันตวั 
รวมถึงผูท่ี้เป็นพลเมืองออสเตรเลยีและผูอ้ยู่อาศยัถาวร 

Is food included in the quarantine fee? 
 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการกกักนัตวัรวมอาหารหรือไม่? 

A budget for meals is included in the fee, as follows: 
 

• Deliveroo vouchers 
Family Group 
Size (persons) 

One off 
Voucher 

1 $60.00 
2 $75.00 
3 $85.00 
4 $95.00 
5 $110.00 
6 $120.00 

 
• Grocery vouchers (via Red Baron) 

Family Group 
Size (persons) 

14-day budget 

1 $280.00 
2 $330.00 
3 $360.00 
4 $410.00 
5 $460.00 

งบประมาณสําหรับม้ืออาหารท่ีรวมอยู่ในคา่ใชจ้า่ยนี ้ไดแ้ก่ 
 

• บัตรกํานัล Deliveroo 
 

• บัตรกํานัลสินคา้ของชํา (ผ่าน Red Baron) 
 

ขนาดกลุ่มครอบครวั 
(จํานวนคน) 

บตัรกํานลัใช้ครัง้เดยีว 

1 $60.00 
2 $75.00 
3 $85.00 
4 $95.00 
5 $110.00 
6 $120.00 

ขนาดกลุ่มครอบครวั 
(จํานวนคน) 

งบประมาณ 14 วนั 

1 $280.00 
2 $330.00 
3 $360.00 
4 $410.00 
5 $460.00 
6 $510.00 



6 $510.00 
 
In addition, an initial welcome box is provided to each room 
with some essential grocery items. The vouchers above enable 
individuals to place orders and have grocery items and meals 
delivered. 
Once this budget is exhausted, individuals will need to cover 
the costs of any additional grocery items. 
 

นอกเหนือจากนี้ 
ยังมีกล่องตอ้นรับจัดไวใ้หใ้นเบื้องตน้ภายในแต่ละหอ้งซึง่มีสินคา้ของชาํท่ีจาํเป็นบางรายการบรรจอุยู่ดว้ย 
บัตรกํานัลขา้งตน้จะช่วยใหผู้กั้กกันตัวแตล่ะรายสามารถสั่งม้ืออาหารและซื้อสนิคา้ของชําใหน้ํามาสง่ใหไ้ด ้
หากงบประมาณนี้ใชห้มดแลว้ ผูกั้กกันตัวจะตอ้งออกค่าใชจ้า่ยสนิคา้ของชําเพิ่มเตมิเหล่านั้นเอง 

How will I be invoiced? 
 

ฉนัจะไดร้บัใบแจง้หนี้ดว้ยวธีิไหน? 

After you check out of quarantine, you will receive an invoice 
from us. 
This will be sent to you by email or post. 
You will have 30 days to pay the invoice and the due date will 
be stated on the invoice. 
 

หลังจากท่ีคุณเช็กเอ๊าตจ์ากการกักกันตัว คุณจะไดร้ับใบแจง้หนี้จากเรา 
เอกสารนี้จะส่งไปใหคุ้ณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ 
คุณจะมีเวลา 30 
วันในการชําระค่าบริการตามใบแจง้หนีแ้ละวันครบกําหนดจะมีแจง้อยู่ในใบแจง้หนีด้ว้ยเช่นกัน 

How can I pay? 
 

ฉนัจะชําระเงนิไดอ้ย่างไร? 

You have the following options and further details are 
provided on your invoice related to cheque and direct deposit 
payments. 

• Online payment with a Visa or Mastercard 
• Telephone payment with a Visa or Mastercard 
• You will also be able to set up a payment plan. 

For further information contact the Shared Services team on 
(+612) 6207 9990. 
 

คุณมีทางเลือกดังต่อไปนีแ้ละรายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับการชําระเงินดว้ยเชค็หรือการโอนจากบญัชธีนา
คารโดยตรงมีระบุไวใ้นใบแจง้หนี ้

• ชําระเงินทางออนไลนด์ว้ยบัตรเครดิต Visa หรือ Mastercard 
• ชําระเงินทางโทรศพัท์ดว้ยบัตรเครดติ Visa หรือ Mastercard 
• คุณยังสามารถท่ีจะขอใหต้ั้งคา่แผนการชาํระเงนิไดอี้กดว้ย 

สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน Shared Services ท่ีหมายเลข (+612) 6207 9990 

What if I find it difficult to pay? 
 

ฉนัควรทําอย่างไรหากพบว่า มีอุปสรรคในการชําระเงนิ? 



Once you have received your invoice, please contact the 
Shared Services team on (+612) 6207 9990 as soon as possible 
if you think you will have difficulty paying the fee by the due 
date. 
 
We can, on a case by case basis, grant an extension of time for 
payment and can assist you to establish a suitable payment 
plan. 
When you contact us please have your invoice number at 
hand. 
 

เม่ือคุณไดรั้บใบแจง้หนี้แลว้ กรุณาติดต่อทีมงาน Shared Services ท่ีหมายเลข (+612) 6207 9990 
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้หากคุณคิดว่าคุณอาจมีอุปสรรคในการชําระค่าใชจ้่ายภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
เราสามารถอนุมัติใหข้ยายเวลาการชาํระเงนิเป็นกรณี ๆ  ไป 
และสามารถช่วยใหคุ้ณตั้งแผนการชาํระเงนิท่ีเหมาะสมได ้เม่ือคุณตดิตอ่เรา 
กรุณาเตรียมหมายเลขใบแจง้หนี้ของคุณใหพ้รอ้ม 

What if I don’t think I can pay at all? 
  

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันคิดว่า ฉันไม่สามารถชาํระค่าใชจ้่ายไดเ้ลย? 

If an agreed payment extension plan is not affordable, please 
contact us. We will work with you to determine your capacity 
to pay the fees. This involves our team asking you questions 
about your financial and personal circumstances that may 
affect your ability to pay. 
 
You will be required to provide supporting evidence of your 
financial circumstances. We will work with you on options to 
resolve your fees if you claim hardship. 
 

หากคุณไม่สามารถชําระเงินตามแผนการขยายเวลาการชําระเงินท่ีไดต้กลงกันไว ้กรุณาติดต่อเรา 
เราจะทํางานร่วมกับคณุเพือ่กําหนดความสามารถของคณุในการชําระค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ   
ซึ่งเก่ียวขอ้งกับทีมงานของเราท่ีจะสอบถามคุณเรื่องสถานการณ์ทางการเงินและสถานการณ์ส่วนตวัของคุ
ณท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการชาํระเงิน 
 
คุณจะตอ้งแสดงหลักฐานสนบัสนนุเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเงินของคณุดว้ย 
เราจะทํางานกับคุณเพื่อหาทางเลอืกในการปลดหนี้คา่ใชจ้า่ยใหคุ้ณ 
หากคุณอา้งว่าคุณกําลังประสบกับปัญหาการเงิน 

Financial hardship 
 

ความยากลําบางทางการเงนิ 

You may be eligible for a fee waiver under the grounds of 
financial hardship if an extension or payment plan will not 
significantly improve your ability to pay.  

คุณอาจมีสิทธิ์ไดร้ับการยกเวน้ค่าใชจ้่ายภายใตเ้หตผุลความยากลําบากทางการเงิน 
หากการขยายเวลาหรือแผนการชําระเงินไม่ไดช้่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการชาํระเงนิ  
 
สิทธิ์พึงไดด้ังกล่าว จะถูกประเมินตามเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ยกเวน้เรื่องดังนี ้
 



Eligibility is assessed against criteria including, but not 
exclusive to: 

• an inability to meet current financial obligations (e.g. 
home loan, immediate living expenses); and 

• lack of accessible savings; and 
• low income due to, for example, unemployment or loss 

of a business.  

If applying under this category you will be asked to provide a 
statement of reasons for your request as well as supporting 
information and evidence to allow for an assessment of 
financial hardship. The information and evidence required 
would generally be needed to verify: 

• identity, residency and household composition;  
• household income, expenses and savings; and 
• any other relevant factors regarding your individual 

circumstances.  

However, specific information requirements may vary on a 
case-by-case basis.  
 

• การไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัทางการเงินในปัจจุบัน (เช่น สินเชื่อบา้น 
ค่าครองชีพพื้นฐาน) และ 

• ไม่มีบัญชีเงินฝากท่ีสามารถเขา้ถึงได ้และ 
• รายไดต้ํ่าเนื่องจากการว่างงานหรือสูญเสยีธุรกิจ เป็นตน้  

หากคุณขอสมัครภายใตห้มวดหมู่นี้ 
คุณจะตอ้งระบุเหตุผลเป็นคําใหก้ารในการรอ้งขอและตอ้งใหข้อ้มูลสนับสนนุอีกท้ังหลักฐานตา่ง ๆ  
เพื่อใชใ้นการประเมินผลความยากลําบากทางการเงนิ โดยท่ัวไปแลว้ 
ขอ้มูลและหลักฐานท่ีคุณจาํเป็นตอ้งระบุเพื่อประกอบการพิจารณา ไดแ้ก่ 
 

• อัตลกัษณ์บุคคล สถานะผูอ้ยู่อาศยั และองค์ประกอบของครัวเรือน  
• รายไดข้องครัวเรือน รายจ่าย และบัญชเีงินฝาก และ 
• ปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณส์่วนบคุคลของคุณ  

อย่างไรก็ตาม ขอ้กําหนดเฉพาะของขอ้มูลอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี 

Need help? 
 

ตอ้งการความช่วยเหลือหรือไม่? 

You can get help from a financial counsellor by contacting the 
National Debt Helpline on 1800 007 007. 
 
Financial counsellors provide free, independent and 
confidential advice to help you manage your debts or 
negotiate with creditors. 

คุณสามารถขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หค้าํปรึกษาทางการเงินโดยตดิตอ่สายใหค้วามช่วยเหลือ National 
Debt Helpline ท่ี 1800 007 007 
 
ผูใ้หค้ําปรึกษาทางการเงินใหค้าํแนะนําฟรีท่ีเป็นอิสระและเป็นความลบัเพื่อช่วยใหค้ณุจัดการกับหนีข้องคุ
ณหรือเจรจากับเจา้หนี้ได ้
 



 
Unlike financial planners or advisors, they don't provide 
investment advice or recommend products, and they don't 
receive commissions. 
 
The National Debt Helpline website also has step-by-step 
guides and useful information on how to deal with specific 
types of debts. 

 

ซึ่งต่างจากท่ีปรึกษาหรือนักวางแผนทางการเงิน 
พวกเขาจะไม่ใหค้ําแนะนําดา้นการลงทุนหรือแนะนําผลิตภัณฑ์ และพวกเขาไม่ไดร้ับค่านายหนา้ 
 
นอกจากนี้เว็บไซต์ National Debt Helpline 
ยังมีคําแนะนําเป็นขัน้ตอนและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนเ์ก่ียวกับวธิีจดัการกับหนีเ้ฉพาะประเภท 

Where can I get further information?   
 

ฉันสามารถขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ไหน?   

You can find further information about travel in the ACT at 
www.covid19.act.gov.au.  
 
More information on hotel quarantine can be found in the 
factsheet provided to you upon arrival. 
 
If you have further questions about the quarantine fee, please 
contact Shared Services on (+612) 6207 9990.  For translation 
and interpreter services, please call 131 450. 
 
If you have concerns or complaints about your quarantine 
accommodation, please contact the reception desk of your 
accommodation facility. 
 

คุณสามารถคน้หาขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกับการเดินทางใน ACT ไดท่ี้เว็บไซต์ 
http://www.covid19.act.gov.au 
 
สําหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการกักกันตวัประเภทโรงแรมสามารถหาดูไดใ้นเอกสารขอ้เท็จจริงท่ีแจกใหคุ้
ณเม่ือคุณเดินทางมาถึง 
 
หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเก่ียวกับคา่ใชจ้่ายเพื่อการกักกันตวั กรุณาติดตอ่ Shared Services ท่ี (+612) 
6207 9990  สําหรับหน่วยบริการแปลและล่าม กรุณาโทรไปท่ี 131 450 
 
หากคุณมีขอ้กังวลหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับสถานท่ีพักเพื่อการกักกันตัว 
กรุณาติดต่อแผนกตอ้นรับของสถานท่ีพักของคุณ 

 

http://www.covid19.act.gov.au/
http://www.covid19.act.gov.au/

	All international travellers flying into Canberra Airport from overseas must undergo mandatory hotel quarantine in Canberra on arrival for 14 days. You can find more information on the Information for Overseas Travellers in hotel quarantine factsheet.
	(1) The following fees (quarantine fees) are payable in relation to a person required to quarantine for the standard quarantine period:
	(a) for an adult (a person aged 18 years and over) not in a family group—$3,000;
	(b) for a family group—
	(i) $3,000 for the first adult; and
	(ii) $1,000 for each additional adult; and
	(iii) $500 for each child aged three years or older.



	However, specific information requirements may vary on a case-by-case basis. 

