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Travelling out of the ACT การเดนิทางออกนอก ACT 

ACT residents who are thinking about travelling outside the ACT 
should stay up to date with current COVID-19 situation. Travel 
advice and rules can vary from state to state. 
 
The rules around crossing State and Territory borders by road, rail 
or air travel can change very quickly as we learn to live with the 
COVID-19 pandemic. 

ผูซ้ ึง่อาศัยอยูใ่น ACT ทีก่ าลังคดิจะเดนิทางออกนอก ACT ควรอัปเดต
ขอ้มลูเกีย่วกับสถานการณ์ปัจจบุันของ COVID-19 ค าแนะน าดา้นการ
เดนิทางและกฎตา่ง ๆ อาจแตกตา่งกันไปในแตล่ะรัฐ 
 

กฎทีเ่กีย่วกับการขา้มชายแดนระหวา่งรัฐหรอืดนิแดนตา่ง ๆ ดว้ยการ
เดนิทางทางบก ทางรถไฟ หรอืทางอากาศนัน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้
อยา่งรวดเร็วในขณะทีเ่ราเรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกับการระบาดใหญข่อง COVID-
19 

Travelling interstate การเดนิทางระหวา่งรัฐ 

You should not travel if you are unwell. คณุไมค่วรเดนิทาง หากคณุไมส่บาย 

If you choose to travel, it is your responsibility to maintain physical 
distancing and practise good hygiene. 

หากคณุเลอืกทีจ่ะเดนิทาง เป็นความรับผดิชอบของคณุทีจ่ะตอ้งรักษา
ระยะหา่งทางกายภาพและปฏบิัตติามหลักสขุอนามัยทีด่ ี

The ACT will endeavour to provide you with the latest interstate 
travel information.  This can be found at www.covid19.act.gov.au 
and then search for ‘travel advice’.   

ACT จะพยายามใหข้อ้มลูการเดนิทางระหวา่งรัฐทีล่า่สดุแกค่ณุ ขอ้มลูนี้

สามารถพบไดท้ีเ่ว็บไซต ์http://www.covid19.act.gov.au และคน้หาค า
วา่ ‘travel advice’   
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We also encourage you to look up the latest information on travel 
restrictions for the state or territory you are planning to visit and 
follow those rules.  The relevant websites for other states and 
territories are as follows: 
NSW - www.nsw.gov.au/covid-19 
Victoria - www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 
Tasmania – www.coronavirus.tas.gov.au 
South Australia - www.covid-19.sa.gov.au 
Western Australia - www.wa.gov.au/government/covid-19-
coronavirus 
Northern Territory – www.coronavirus.nt.gov.au 
Queensland - www.covid19.qld.gov.au 
 
These websites might provide translated information or may 
require you to use Google Translate. 

เรายังสนับสนุนใหค้ณุคน้หาขอ้มลูลา่สดุเรือ่งมาตรการจ ากัดดา้นการ
เดนิทางส าหรับรัฐหรอืดนิแดนทีค่ณุก าลังวางแผนจะเดนิทางไปเยอืน อกี
ทัง้สนับสนุนใหค้ณุปฏบิัตติามกฎเหลา่นัน้ เว็บไซตท์ีเ่กีย่วขอ้งส าหรับรัฐ
และดนิแดนตา่ง ๆ มดีังนี ้
รัฐนวิเซาทเ์วลส ์- http://www.nsw.gov.au/covid-19 

รัฐวกิตอเรยี - http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

รัฐแทสเมเนยี – http://www.coronavirus.tas.gov.au 

รัฐเซาทอ์อสเตรเลยี - http://www.covid-19.sa.gov.au 

รัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยี - http://www.wa.gov.au/government/covid-

19-coronavirus 

นอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี– http://www.coronavirus.nt.gov.au 

รัฐควนีสแ์ลนด ์- http://www.covid19.qld.gov.au 
 

เว็บไซตเ์หลา่นีอ้าจใหข้อ้มลูทีแ่ปลไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ หรอืคณุอาจจ าเป็นตอ้ง
ใช ้Google Translate เพือ่ชว่ยคณุแปล 

Returning to the ACT การกลบัเขา้มา ACT 

Travelling through other states and territories to get home การเดนิทางโดยผา่นรัฐและดนิแดนอืน่ ๆ เพือ่กลับบา้น 

Depending upon what form of transport you are using, you might 
have to travel back to Canberra via another state or territory (e.g. if 
you are driving, you must return through NSW). 
 
If you are travelling through a state to territory to get home 
(including an airport), check what restrictions apply in that state or 
territory. 

ขึน้อยูก่ับรปูแบบการขนสง่ทีค่ณุใช ้คณุอาจตอ้งเดนิทางกลับเขา้มากรงุ
แคนเบอรร์าโดยผา่นรัฐและดนิแดนอืน่ ๆ (เชน่ หากคณุขบัรถ คณุตอ้ง
เดนิทางกลับโดยผา่นรัฐนวิเซาทเ์วลส)์ 
 

หากคณุเดนิทางโดยผา่นรัฐและดนิแดนอืน่ ๆ เพือ่กลับบา้น (รวมถงึ 
สนามบนิ) ใหต้รวจสอบวา่มขีอ้จ ากัดอะไรบา้งทีบ่ังคับใชใ้นรัฐหรอืดนิแดน
นัน้ ๆ 
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Border closures การปิดชายแดนระหวา่งรัฐ 

During the response to the COVID-19 pandemic, states and 
territories have sometimes closed their borders to people who live 
in other states and territories. 
 
In some cases, this has happened very suddenly and has left 
people stranded and unable to get home. 
 
If this happens to you, you need to contact ACT Health via the 
COVID-19 Helpline on (02) 6207 7244. 

ในระหวา่งการรับมอืกับการระบาดใหญข่อง COVID-19 บางครัง้ รัฐและ
ดนิแดนตอ้งปิดชายแดนของพวกเขามใิหผู้ค้นทีอ่าศัยอยูใ่นรัฐและดนิแดน
อืน่ ๆ เขา้มาในรัฐของตน 
 

ในบางกรณี เหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้อยา่งกระทันหันและท าใหผู้ค้นตดิคา้งและ
ไมส่ามารถกลับบา้นได ้
 

หากเหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้กบัคณุ คณุจ าเป็นตอ้งตดิตอ่ ACT Health ผา่นสาย 

COVID-19 Helpline ที ่(02) 6207 7244 

What will happen when I return to the ACT? จะเกดิอะไรขึน้เมือ่คณุกลบัถงึ ACT? 

Depending upon when and where you have travelled, you might be 
required to report to ACT Health authorities and to quarantine for 
14 days upon your return to the ACT. 
 
To find out if this applies to you, please go to the 
www.covid19.act.gov.au and search for ‘quarantine for people 
returning from interstate hotspots’ or contact ACT Health via the 
COVID-19 Helpline on (02) 6207 7244.  

ขึน้อยูก่ับวา่เวลาและสถานทีท่ีค่ณุไดเ้ดนิทางมา คณุอาจตอ้งรายงานตอ่
เจา้หนา้ที ่ACT Health และกักกันตัวเป็นเวลา 14 วนันับจากวนัทีค่ณุกลับ
ถงึ ACT 
 

หากตอ้งการทราบวา่ขอ้ก าหนดเหลา่นีบ้ังคับใชก้ับคณุหรอืไม ่กรณุาไปที่
เว็บไซต ์http://www.covid19.act.gov.au และคน้หาค าวา่ ‘quarantine 

for people returning from interstate hotspots’ หรอืตดิตอ่ ACT Health 

ผา่นทางสาย COVID-19 Helpline ที ่(02) 6207 7244 
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If I have to quarantine, where will this happen? หากฉันตอ้งกักกันตัว ฉันจะกกักันตัวไดท้ีไ่หนบา้ง? 

If you live in the ACT, you will be encouraged to quarantine at 
home. To quarantine at home (or other private residence), the 
home needs to allow for appropriate separation from other 
household members who are not in quarantine. Household 
members in quarantine would ideally have a separate bedroom, 
bathroom and should avoid spending time in communal spaces at 
the same time as other people in the home who are not in 
quarantine.  
 
If this can’t be done, you will be required to quarantine in a hotel 
or other approved venue.  ACT Health can assist in providing 
details of suitable accommodation which you can book (at your 
own expense). ACT Health will require evidence of a valid booking 
if you are using hotel accommodation for quarantine purposes. 
 
More information on quarantine is provided at  
www.covid-19.act.gov.au on the Quarantine page. 

หากคณุอาศัยอยูใ่น ACT คณุจะไดรั้บการสนับสนุนใหก้ักกันตัวทีบ่า้น การ
กักกันตัวทีบ่า้น (หรอืในอาคารพักอาศัยสว่นตัวประเภทอืน่) ทีบ่า้น
จ าเป็นตอ้งมสีว่นทีแ่ยกออกจากสมาชกิครอบครัวคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกักกัน
ตัวอยา่งเหมาะสม ทางทีด่ทีีส่ดุ สมาชกิในครัวเรอืนทีถ่กูกักกันควรจะแยก
หอ้งนอน หอ้งน ้า และหลกีเลีย่งการใชเ้วลารว่มกันในพืน้ทีส่วนกลางใน
เวลาเดยีวกันกับคนอืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดถ้กูกกักันตัวในบา้น  
 

หากไมส่ามารถท าเชน่นีไ้ด ้คณุจ าเป็นตอ้งไปกักกันตัวทีโ่รงแรมหรอื
สถานกักกันตัวทีไ่ดรั้บอนุมัตแิหง่อืน่ ACT Health สามารถชว่ยในการให ้
รายละเอยีดเกีย่วกับทีพั่กทีเ่หมาะสมซึง่คณุสามารถส ารองได ้(โดย
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเอง) ACT Health จะตอ้งไดรั้บหลักฐานการส ารองที่
พักทีถ่กูตอ้ง หากคณุใชท้ีพั่กในโรงแรมเพือ่การกักกันตัว 
 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการกักกันตัว มอียูท่ี ่  
http://www.covid-19.act.gov.au ทีเ่พจการกักกันตัว 
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